






স্ীছীনলছুলণল।য় নম: 

ধনতন্ববিচার | 

সর্বজন-দেশ-কাল-দশাতে ব্যাপ্তি যার। 

সাদন ভক্তি এই চারি বিচারের পার ॥ 

শ্ীচরিতাযুত । 

শ্রীবামাচরণবস্থবিরচিত । 
চি 

টা জএম্প 

৪০সেবাদ আর্পিজ। 
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খ।গড়া 
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কনার, উ।ইটেল, উৎসর্গ, নিবেদন, ইত্যাদি কাশিষবাজার সহ্যরযন্্ে ুডরিত। 
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শ্রী্ীনন্দছুলালায় নমং। 

নিবেদন । 
“অধিকারী নো তবু'কহৌ! এই দোষে । 

অবজ্ঞ। না কর কেহ, নাকরিহ রোষে ॥৮ 

শ্ী৬নন্দছুলাল মোর হৃদয়ে বিলাস। 

কি লাগি কি করে কিছু না বুঝি আভাস ॥ 

কিবা গায়, কি বাজায় মন্ত্র নাহি জানে । 

মন্দ হয় যন্ত্রের দোষে, ভাল, যন্ত্রীর গুণে ॥ 

রোবা-যন্ত্র ষে কখনও বাঁজে, তাহ! এতদিন জান্তাম্ না, কিন্ত 

স্যন্ত্রীর হাতে পড়িয়া তাহাও দেখি. একরূপ বাঁজিল। ভাল বাজিল 

কি মন্দ বাজিল, তাহা ধাহার। বিচার করিবারঃ, তাহারা করিবেন । 

কিছু ভাল হইয়া থাকিলে, তাহাতে যস্ত্র.কোঁন কৃতিত্ব নাই, তাহা 

স্ত্রীর অপূর্ব কৌশলে"হইয়াছে, আ:র-যাসথা.মন্দ. হইয়াছে, তাহা 
যোলআনা যন্ত্রের নিজের দোষ, - এই পুস্তক “আমি লিখিয়াছি” 
ইহা সম্পূর্ণ মিথ্যাকথা, আবার ইহা! “্রীভগবানের প্রেরণা” ইহ্থাও 
ঘোর ভক্তাভিমান। কোনটাই এক্ষেত্রে ঠিক-নহে,. সেই টক 
দিবার 'জন্তই এই ভূমিকা । 

পরের, স্কন্ধে অপরাধ চাঁপাই নিজের নর্দোরিতাযাণের 

চেষ্টা খুব লোভনীয়, আমিও সেই,পথ ধরিলাম। বংসরাধিককাঁজ 

অভীত হইল, শ্রীমান্ জলধর রায়চৌধুরী বিএ, ও শ্রীমান্ নকুলে্বর 
ঘোষের যোগে, শ্রীগৌরাক্গপত্বিকার . সম্পাদক শ্রদ্ধেয় . শ্রীযুক্ত 
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যোগেম্র মোহন ভক্তিবিনাদ। আমার “কমলাকাস্তের দপ্তর” লণ্ডভ্ 

করিয়া কর়েকখান জীর্ণ পত্র লইয়া যান এবং “সাধনতত্ববিচার* 

শীর্ষক দিস ভাহার শ্রীপত্রিকায় প্রকাশ করিতে থাকেন। কতক 

শ প্রকাশিত হইবার পর ইহা পুস্তকাকারে প্রকাশিত করিবার 
জন্য ভাগ্যকুলস্থ পরমস্রস্কাম্পদ শ্রীযুক্ত কালীহর ভক্তিসাগর,“রাঙ্গ৷ পা 

ছুধানি” প্রণেতা সোণামুখীর শ্ত্ীযুক্ত রসিকলাল দে এবং ফরিদপুরস্থ 

শ্ীমান্ সতীশচন্ধবিশ্বাস প্রমুখ ভক্ত স্থঙগর্গণ বারম্বার আদেশ করেন, 

ঠিক তৎসময়ে মদীশ্বর প্রভূপাদ ও এই পুস্তক প্রকাশের জন্ত | 

ক্পাদেশ প্রেরণ করেন, কাজেই আর বিচারেধ স্থান রহিল না, 

ভক্ত ভগবানের আদেশ শিরোধাধ্য করিলাম । 

ইংরাজী শিক্ষান্স আমাদের চক্ষু ফুটাইঘ়াছে বটে, কিন্তু 'অনেক- 

স্থলে অনাবশ্থক রকন বেশী ফুটাইয়াছে ; আমাদের সত্যানুসন্ধানের 

চেষ্টা জন্মি্নাছে, স্বাধীনভাবে চিন্তা করিবারও শক্তি আসিয়াছে, ; 

কিন্তু অনর্থক অবিশ্বাসের ও শুদ্ধ তকের মাত্রা খুব বাড়াইরাছে। 

মহাভাগ্যে প্রাচীন বৈষ্ঞববংশে জন্মিয়াও আমি কালশোতে ভাসিয়া 

অণবশ্থাঁপ ও সন্দেহেত্ব রাজ যাইয়া পড়িরাছিলান; কুতর্কটকৈতব সহজ 

বিগ্বানকে সম্পূর্ণ আচ্ছন্ন করিপ্না রাখিরাছিল । এখন ও ছাড়ে নাই )। 

নিছজীবনের ও কতিপয় ইংরাজী শিক্ষিত ভজনণীল বন্ধুর জীবনে 

প্ণীক্ষিত অনুবিধাগুলি আলোচন। করিয়া এই পুস্তকখানি রচিত 

হইয়াছে। বাঙ্থাকরতরু গোস্বামিপ্র হুপাদগণ সাধকের কোন প্রশ্ন 

_অনীনাংলিত রাখেন লাই, সমস্ত দৃর্ধহ বিষর জলের নত করিয্কা বুঝাইয়! 

রাখিরাছেন, কিন্তু এননই পন্নবগ্রাহিত্বের কাল আসিয়াছে যে, সে 

সকল গিঙ্ধান্তগ্রস্থ পাঠ করিবার স্্রযোগ খা প্রবৃত্তি নাই, আলোচনার 
খ্ভারে'সে সনস্ত গ্রন্থ ছুর্বোধ হইয়া পড়িতেছে। অনেকে তাই সহজ 
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ভায়া বিবৃত এইদপ সংক্ষিপ্ত সিদ্ধাস্তপুস্তকের প্রয়োজন হইয়াছে 
নে করেন। এইপুস্তক প্রধানতঃ ভ্রীমস্তাগবত, শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, 

'জীচারিতামৃতাদি ভক্তিগ্রস্থ অবলম্বনে লিখিত, ইহাতে নিজের দন্ত 

কিছুই নাই । 

শ্রীমন্মহাপ্রতূর কৃপায় এই পুস্তক প্রণয়নকালে অপুর্ব্ব শুভ- 
সংযোগ ঘটয়াছিল,তাহ দুরূহ দার্শনিকতত্থ গুলির শান্্সম্মত মীমাংস! 

এই কষ পুস্তকের বিষয়ীভূত হইতে পারিয়াছে। দার্শনিক জাটল 

প্রশ্ন গুলির ব্ীমাংনাপক্ষে পরমারাধ্য মদীশ্বর এতুপাদ ও ৬নিত ত্যলীলা- 

প্রবিষ্ট অখিলভক্তিশাপ্তবিদ্ পৃজনীয় ৬রাধিকানাথ গোস্বামী এবং 

ষড়দর্শনাচারধ্য পণ্ডিতশিরোমণি শ্রীরাধারমণের সেবাইৎ শ্রীযুক্ত 

দামোদরলাল গোস্বামী এবং ভক্তিশান্ত্রাধ্যাপক শ্রীযুক্ত রাসবিহ্বারি 

সাংখাতীর্থ এবং ভজনানন্দী অন্ত নুধী বৈষ্বমহাজনগণের যথেষ্ট 

অন্ুকম্পা পাওয়া গিয়াছে । এতগিক্ন শ্রীগৌরাঙ্গমৈবকের সম্পাদক, 

পরমশ্রদ্ধেয় শ্রাবুক্ত ললিতমোহন বন্দ্যোপাধ্যার ৪, &* এবং হাবড়া 

কোর্টের উকীল শ্রীযুক্ত পরেশনাথ দত্ত ১.5... এই পুস্তক থানি 
আধুনিক শিক্ষিত সম্প্রদায়ের উপযোগী করিবার পক্ষে নানাপ্রকার 

উপদেশ ও উৎসাহ প্রদান করিয়া আমাকে কৃতার্থ করিয়াছেন । 

ইংরাজীশিক্ষিতগণের নিকট পানুনয নিবেদন, তাহারা রূপা 

করিয়া প্রেনাবতার শ্রীচতন্তদেবের প্রেমরনপুরিত দার্শনিকত্ব- 

বা অভুদার ধন্মট একটুকু আলোচনা করিয়া দেখুন, অগ্জেই 

র নাধুর্য, গান্ভীধ্য ও ওদাধ্য বুঝিতে পারিবেন । 

বাধা হইন] বহরনপুনে ছাপাইতে হওয়ার পুষ্তকখানির মুদ্রাঙ্কন 

ভাল হয় নাই । ভক্তক্কপা হইলে বারাস্তরে সে ক্রটি নিবারণের 

চেষ্টা কর! যাইবে । শ্রদ্ধের সাঙ্যতীর্ঘ মহাশন্ন ইহার ব্মধিকাংশ 
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প্রুফ দেখিয়। দিয়া বিশেষ উপকার করিয়াছেন। উল্লিখিত মৃান- 
তবগণের নিকট আমি আস্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাইভেছি। 
. *পরিশিষ্টে ভিক্ষা-_এই পুস্তকের মুল্যের সহিত আমার .কোনস” 
সম্পর্ক রহিল না, ইহা৷ শ্রী৬সেবার অর্পিত হইয়াছে, তবে অকিঞ্চনের 

ভিক্ষা কেরল পাঠক পাঠিকাগণের কৃপাশীর্বাদ । 

জালালপুর, টাকী। | তক্তচরণরেপুপ্রার্থী 

টিনার শ্রীবামাচরণবহ্থদাস । 
আবণ। " 

(৬য় ারাচ৬ঠাাকীজতাট 

শি কাজ 
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বন্দেহহং শ্রীগুরোঃ শ্রীধুতপদকমলম্ শগুরূন্ বৈষ্ণবাংশ্চ 
শ্রীরূপং সাগ্রজাতং সহগণরখুনাথান্বিতং তং স জীবং । 
সাত্বৈতং সাবধৃতং পরিজ্নসহিতং কৃষ্ণটৈতন্যদেবং 
ভীরাধাকষ্জপাঁদান্ সহগণললিতা! শ্রীবিশাখান্বি তাংস্চ ॥ 

১ 



পত্রী চৈতন্তচঙ্্ায় মমঃ। নি 

সাধনতত্ত-বিচার | 

(ক) গুরুপাদাশ্রয়। 

বুক 

কুপাসুধ! সরিদযস্তা বিশ্বমালীবয়স্তাপি। 

নীচগৈব সদ।ভ|তি তম্ জ্রীচৈতন্যমা রয়ে 7 

হবিদাস-_( গুরুদেবকে লাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত পূর্বক সবিময়ে 
পিজ্ঞীসা করিলেন ) প্রভো, বাস্তবিকই আপনি দয়ার নিধি, আমি 

চক্ষু হারাইয়াছিলাম, মোহতিমির অ।মাকে আচ্ছন্ন করিয়! রাঁখি- 

ছিল, অ1মাকে এহদিন এক অদ্ভূত মায়াজাজো ঘুঝ্ধাইতেছিল, 

আমি মাঙ্া-পিশাচীর হাতে পড়িয়। মহানন্দেণৈশাচিক আমোদে 

ম্সিয়াছিলাম, সাধ করিয়। কাল সর্পকে কঠ্হার করিয়। আনলদ্ছে 

অধীর হইয়।ছিলাম; ক্রমে ক্রমে মোহ-মদিরায় নেশ। এমন অমিয় 

গিযাছিল যে নিজের রক্তমাংম ভক্ষণ স্থার়য়াছি আর আনছে 

তাগুবনৃত্য করিয়াছি। আমি আত্ম, গ্রাভো, এখন অ।মার 
প্রার়শ্চিত্ত বিধান করুন। যদি কুপা করিয়৷ জ্ঞান।গুন-শলাক! 
দ্বার আমার মারামুগ্ধ-চক্ষুকে উন্মীলিত করিলেন তবে তত্বোপ- 

দেশামুত দন লিস্বে্ চক্ষুকে শক্তিশালী করুন। ঘোহাদ্বকারে . 
[১ 



রহ লাধনতত্ব-বিচার | 

শাকিতে থাকিতে আমার দৃষ্টিশক্তি নিস্তেগ ও বুদ্ধিবৃত্তি জড় 

হইয়া গিয়াছে । প্রেমরাজোর উজ্দ্ল-ভাগ্কর আমার নিস্তেজ 
উদ্চকে অলিয়। দিতেছে, সময়ে সময়ে হতাশ অ।লিয়। অ।মার 
িতরক্ষে অবসক্প করিতেছে। গ্রাভু খদি কূপ! করিলেন তবে 

শ্সামার ইতে ধরিয়। লউন, নচেৎ আমি বিদই হইব। বেশ বুঝি- 

তেছি, দাছা পিশ!চী আমাকে এখনও ছাড়ে নাই, কখন্ আবার 
“"ক্জাছার হাতে পড়ি! বিনষই হই, দেই আসে আমার হৃদয় আতহিত 

হইতেছে। গ্রভো) দীন হরিবাসের কাতর এরাথন। পুর্ণ করুন। 
(এই বলিষ। হরিদ।ল গুরুপাদমূলে জানুপরি উপাবষ্ট ভ্ইয়। 
সাশ্রুনয়নে গ1হিলেন :- 

ছয়ানট--ঝাপতাল । 

বিস্ব বিপদ সম্পদ মাঝে 

থেকে পদ! হরি আমার নিকটে। 

আমি অতি দীন ভক্তি জ্ঞানহীন 

হাতে ধ'রে মোক নিও সাথে সাথে। 
পপ প্রলোভন ফা পেতে অ।ছে 

গ্রাসিবে আমাগ্কে এক! পেলে। 

তাই বলি তোমারে যেওন। অস্তরে 

থেঝে ছে অন্তরে হরিদ[পসের ॥ 

- হয ভয়ে শহ্গিগ্ত তরঙ্গে কম্পিত 

ত্রিতাপে লাঞ্িত আর্তনে। 

তব ভয় তঙীন .. ; নিত্য নিয়গুন 

 গত্য সনাতন রক্ষ দীনে ॥ 



সাধনতত্ব-বিচার । ২ 

৬, গুরুদেব বৎস হরিদাস, দেখিনা জুখী হইলাগ যে আালসদিবের, 
মধ্যে তে।যাতে হিনাম হহামন্ত্রের কাজ আরস্ত হইক়াছেও কাল 
অণসন্ন রোগীর চিকিৎসান়্ এক্মাত্র মহৌষধি এইট হারকবরনা 
হঝ়েকুষও হরিনাম ) ইছ| অমোঘ ওঁধদি। তবে রোগ্রের মা: বিষে 

চনায় কাঁছার ঝা! সত্বর কাহার বা বিলম্বে ফললাত হয়. শীল 
রুষ্দাস কবিরাজ গোশ্বাামী কি বলিতেছেন শুন £-- | 

ঞ এক কৃষ্ণ নামে করে সর্বপাপ নাশ। 

প্রেমের কারণ ভক্তি করেন প্রকাশ ॥ 

হেন কুঞ্চনাম দি লয় বহুবার। 

তবু যর্দি প্রেম নহে নহে অশ্রুধার ॥ 

তবে জানি অপরাধ তাহাতে গুচুর | 

কৃষ্ণ নাম বীজ তাহে না! হয় অঙ্কুর ॥ 
শ্রীচরিতামুত | 

অন্যস্থলে শ্রীমন্মছা এভুয় সহিভ কথোপকথনে ঠাকুর হরিদ? 
বলিতেছেন কি শুন 2-- 

_জ্ীভাগবতে তাহা, অজামিল লার্ষী ॥ 

নামের অক্ষর সবের এই ত স্বভাব | 

অব্যবহিত হৈল ন! ছাড়ে আপন স্বভাব ॥ 
নাম।ভাস হইতে সর্ব সংসারের ক্ষয় । 
নামাভান হৈতে হয় সর্ব পাপক্ষয়॥ 
নামাভাসে মুক্তি হয় সর্বশান্ে দেখি | 

চরিত মৃত 
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ব্য! তোমার ব্যাকুলত! দেখিদ্। আগি সুখী হইলাম! 
ব্যাকুলতা সদীবভার লক্ষণ, মোছান্ধ জীবের আত্মদৃ্টি না হইণে 
তাহার উদ্ধারের অ।শ! কোথার  ব্যাধগ্রস্থ ব)ক্রি যাঁদ তাগার 

ব্যাধির খবর না রাখে, ভু ওঁষধের চেষ্ট। হইবে কেন? বহুমুত্র 
কোগে অস্তঃসার শুন্ত হই! যাইতেছে [কিন্ত সূর্থ জীব তাছার খবজ 
ন। রা[খস। তবুও বিষতুলা মিঠা খাহতেছে। এতধিন তুমি যে 
সমন্ত শ্রশ্প করিগ়1ছ, এখন ক্রমে তাহ! অ1লাচন] কবর 

তোমার যেগ্যতা আসিবেক। ঈশ্বগত্ধ অতি ছব্দোধ্য। পধশ্মস্ত 
'ত্বং নিছিতং গুহায়াম্”। এই মহাবাফ্যের থাই তাহা বুঝিতেছ, 

খনাছিগ্রের ভ্যা।র জড়বৃদ্ধিসম্পন্ন, ভজ্বনবিহীগ জনের এ সমস্ত 

লইয়। লাড়! চাড়। কর! ঠিক বপিয়! মনে হয় না, তত্ভন্ত এভাদন্ 
তুমি যারম্বার আঅনুরে!ধ করিলে আমি উদ্ছাতে ক্ষান্ত (ছলাম। 
এক্ষণে তোমার আগ্রহাতিশঘ্য ও গ্রভুপাদের আদেশে গছুকে 
গিরি উল্লভ্ঘনে গ্রবৃত্ত করাইল ) জাশিন। মহাগভুর কি হচ্ছ! । 

যুক্তকরে দণ্ডায়মান হহর। তখন গুরুদেব স্তোত্র গ15 

ফরিখোন। 

“মুকং করোতি বাচালং পঙ্গ.ং লঙ্ঘয়তে গিরিম্। 
যৎ কৃপা তমহং বন্দে পরমানন্দ যাধবং ॥ 

ভাঃ১। ১1 ১। ভাবার্থদীগিকায়।ম্। 

হে পতিভগাবল জীগৌর!ঙনুন্দর) তোমার কূপায় অন্ধ চক্ষু 

গায়, খু হেটে যায়, যোব। গীত গায়, বধি্জ শুনে, তোমার 

লীলামুভ ফোটা সমুদ্রগন্ভীর, কক তাহার কণাস্পর্শ করিতে 

আবদ্ধ ক্বযাইলে, দেখি যেন অপয়াধ.ভাগী না হুই। 



সাধনতত্-বিচার |. 

বদ, আসি শান বি-য(ন সম্পন্ন পত্ডিত নতি বা মছাভাগব় 

নহি ১ নিতান্ত দীনভ্ীন ক্সকির্ন প্রোমভিখাপী মাত্র। সাধু বৈষঃৰ 

গদরধঃ আমান সম্বল, আর ভ্ীগৌন।জ নামমাত্র আমান ৮ 
যাহ! কিছু লাধু মঞান্বনের নিকট 'শুপ্িছি বা যাহ মহ।গ্রতু কপ! 

কার বুঝাইয়াছেন তাহাই আমার পু জি,যাদ কোনস্থল সিদ্ধাস্ত- 

বিরুদ্ধ ব! সংধুজন্মতবিরুদ্ধ হয়, কৃপ। করিয়। আসস্কোচে আম।র 

ভ্রম সংশোধন কারক চক্ষুদান দিও। মহাপ্রভু চক্জিতামৃতড 
আ্মাদনে ভক্তগণেই অপিকাণী, বখন ভাগা এাপগ্প হইয়াছে 
জ]ইদ অমর! তাহাদের উচ্ছিষ্ট লেনে গ্রবৃন্ত হই। | 

হরিদাস-.গভো। আ'ম এভপিল অবি্স্তার কুহকে পণ্ঠিযা- 

ছিলাম, ষোড়শোপচ(গে তাহারই পুঙ্গ! করিয়া আপিয়াছি। মান! 

অআম।কে এন্গনই যন্ত্রমুদ্ধ করিয়াছে যে, এখন জ্ঞানাগে।কের-উদ্মেষ 

হইতেছে দেখিয়/ও লানাগ্রকার ধাধা ও সন্দেহ আসিয়া আমাকে 

আচ্ছন্ন করিতেছে, এদল [ক মা গ্রভূর শ্রীমুখবাণীর উপর কাস্থ. 
| দ্ুঢ় হইতেছে ন1। এমোহাতামর হইতে "মার উদ্ধাক় তাসস্তব 

বোধ হইতেছে, ভে, আপনর শ্রীপদে শরণ লইলম, শরণাগত 
পাকে কৃপ। করুন । , | | 

গুকুদেব-বংস হরিদ।স, অধীর হও না, হতাশ ছইবার 

কিছুই নাই, তে।ম।র লৌক। উত্তাল তরঙ্গে পড়িয়াছে সত, 
তোম(র [নক শক্তিতে আর নৌক। ঠিক রাখিতে পান্জিতেছ ন! 

তাছ। বুষিতেছি, কিছ তাউ বলিগা এখন আশকু বাক করিলে 

হইবে না, হুদঞ্চ করণধারের আশ্রয় গ্রহণ ঝর, উ।হ!কে আখ্সমর্র্থ 
করিয়। দীবন-তরণীয় কানা কর, দেখিবে চতুর কর্ণধারের 

শ্ুকৌশলে নৌকাখান তু তর়দযাদির উপর দয়. হেলিতে, 



৬ | সাধনতত্ব-বিচার | 

গুলিতে নাচিতে নাচিতে চলিয়। যাইবে? বৎস আশানহ হক 

প্রীগুরুপাদাশ্রষ করি! ক্রিয়াতৎ্পর হও।| এটী বিশেষ স্মরণ 

কাধও যে সর্ব-ক(রণ-কাবণ সর্ব মগলালয় শ্ীগৌরসদেব 

তোমাকে এইরূপ বিপর দেখি! নিশ্চিন্ত নহেল। তানও সর্ব 
ধক ডে।মাকে কপ! করিবার জন্য উন্যুশ হইয়াট আছেন। 

তোমাকে গা হই হাতে ধর সাখেসাথে নিবার জনা সাখে পাখে 

ফিরিতেছেন; কখন্ যে তোমার আত্মদৃষ্টি হইবে, কখন্ যে তুম 
কফাতলভাবে গ্রপনন হুইয়। তাহার দিকে ত।কাইবে আর ডাকবে 

“হু গ্রাপন্নভয়ভগ্ন, আমায় রক্ষা! কর”, তিনি তাহাই গ্রতীক্ষ! 

করিতেছেন। তোমার ভকের সঙ্গে গঙ্গে তাহার আন্রয়ুছত্ত 

[মিয়া তোমাকে মারা-সংলার-শাগর ভইতে উদ্ধার করিয়! চিদা- 

নন্দধামে লইয়। যাইবে। ইহ বাজে কথা নয়, গ্রাভুর শ্রীমুখ- 
নিঃ্থত অতন্গবাণী :--. 

সকৃদেব প্রপনো যন্তবাব্মীতি চ যচতে । 

অভয়ং সর্ধবদা তন্মৈ দদ/ম্যেতদ্ ব্রতম্ মম । 
ৃ হরিতক্তিবিল।স। 

যে ব্যক্তি '£াপন হুইয়| একবার মাত্র বলে যে“মামি ভোমার 

হইল।ম, আসি সর্বকালের ত্ুন্য তাহাকে অভয় গধান করিয়। 

থাকি ইহাই আমার ব্রহ জালিবে” | 

হুরিদাস--( সোৎস।ছে ) অ।জে গ্রভো, একবার ডাঁকিলেই 

কি তবে হবে? 

ুরুদেব--আত উতঙা! হইওন!, “ভাল করিয়া বুঝ, এইরূপ 

(জাপা গলবগাহিত্বে আজকাল সব নষ্ট হইতেছে। দিবায়াত্র | 
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স্বামর) যেকত বড়বড় কণ! বলি তাহার ইয়তা নাই, কিন্তু 
কোনটাই অস্তরে পৌছে না; নবই উপরে উপরে ভাসিয়াযায়। 
দ্সগকাল শাস্ালোচনার এত বাড়াবাড়ি ছড়াছড়ি হইয়াছে যে, 

এমন দিন নাই যেদিন পথে ঘাটে রেলে বাছিমায়ে সেই বেচ।রিকে 

লিয়ে টানাটানি ল। হচ্ছে, অথচ দেখা যায় তাহার একটী বণও 

কাছ1রও ভিতর গ্রাবেশ করে ন।। এই বিপদ শক্ত বিপদ 

এহয়েছে। ই! একবার ডাকিলেই হবে সেটা 1নশ্চিত, লিশ্চত 

কেন সুনিশ্চিত; যেহেতু স্বপ্ং শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন যে ইহাই 

অ।মার ব্রত অর্থ।ৎ কনবচল পাকা নিয়ম, কিন্ত গ্রাপন্ন»য়ে ডাক! 

চাহ । মুখে মুখে বেগাপ দল ব মনকে চোখঠ।র দিলে হবে 
লা) সধ্বাস্তঃকরণে ভ্আস্তামমর্পণ চা । যখন কথা উঠিল তখন 

এট শ্রোকটী ভাল কারিয়। আলোঢন। কর! যাউক। 

ব্রশ--বলিবার উদ্দেশ যে উহ! সনাতন, আঅলঙ্যনীয় পাক! 

নিম, মৃতর!ং ইভার উপর নিশ্চিতভাবে সফলে দৃঢ় আস্থ। করিতে 
পারেন। 

সর্বদ।--এরূপ ডাকের কোনরূপ কালাকাল নাই। কেছু 

যেন মনে না করেন ষে এতকাল যখন ভুলেও তাগাকে ডাকি 
লাই বরং নানাপ্রকার পাঁপকার্ধ্যই কনিয়।ছ, তখন আর এখন 

শেষ অবস্থা ডাকিলেকি হইবে! এরূপ বিচারের কোন স্থান 

নাই। যেকোন লময়েই হউক ভাকিলেই হুইল, তাহার করুণ! 
চিরদিন সমানভাবে বধিত হইতেছে। 

প্রপ--[ প্র7+গদ+ক্ত]-্প্রাপ্ত, শরণাগত। 

'. প্রকুষ্টভাবে শ্ীগাদগন্সে পতিত হইতে ইবে। অর্থাৎ নিজের 

হাতে গাটীতে কিছু না রাখিগ। সটান ত|হার ভ্ীচরণে পতিত 



৮ সাধনতততব-বিচার। 

হুট্য়! সেই অভয় চরণে শরণ লইতে হুইবে। ইহ!কেই হলে 

আাত্মদমর্পণ। তখন আর আমিত্বের কিছুই থাকিবে না, সমপ্তই 

ভাতার । কামন। চলিঘ। ঝাইবে, সুখ ভুঃখ বোধ থাকিবেনাও 

তোমার জিনিষ, তুমি যেনে রাধিকা সুখী হও, লেঈরূপে রাখ, 

এই একমাত্র কখা। সাধকের এই ভাবই গোপীঘাব। তু 

গৃছে রাখিঙ়। হুখী হও, আচ্ছ! তাই বাথ; কুলে হ্ৃলাঞ্জলি দিলে 

জুখী হও, তাই কর, আমি সাজলজ্জা, কালঙ্কার পরিলে স্থখী হও 

আচ্ছ। তাক করিব, (বার বিবসন। করিয়। সুখ পাও,তাই কর? 

ক্রিনিষ তোমার, ভালমন্দ তোমার? লিন্দ। খ্যাতি সবই তোমার, 

আমাদের কি, আমাদের কেবল এককথ। “যাহাতে তুমি সখী 

হ9, তাই কর।” এইখানে মহাভাগন্ত কবিরাজ গে।শ্বামী 

গে।নীভাবের কিরূপ আভাস দিয়াছেন শুন :- 

লোকধর্বা, বেদধধ্খ, দেহধশ্ম কর্ন । 

লজ্জা, ধৈর্য, দেহ্ুখ, আত্মনূখমণদ্র ॥ 

দুস্ত্যজ আধ্যপথ নিজধ্পরিজন। 

হ্বজনে করয়ে যত তাড়ন ভঙ সন ॥ 

অর্বত্যাগ করি করে কৃষ্ণের ভজন । 

কৃষ্ণ ম্ৃখ হেতু করে প্রেম সেবন॥ 
শ্ীচরিত।মৃত। 

এখন বুঝ, গোপী হওয়া কেবল মুখের কথ! নয়, কত পা 

লহ্জার দকসকার দেখ। 

(ক) লো কধর্দ--লৌকিক ধর্ম, বাহা লমাজেক় খাতিয়ে গৃহীকে 

সারিতে হইবে । 



সপনতত-বিচার | ১১ 

(খ) বেদধর্শা-বেদ পুগাপাপিতে উক্ত প্র, ঘাগ যঙ্যাছি। 

(9) খধন্ম--ভেো!গণাননা, আহাল নিদ্র!দ। ও 

(ঘ) কন্ম-_মমস্ত কর্মই €লখানে অর্থাৎ শ্রীকৃষে, পর্যযবপিত। 

(ড) লঙ্জ।--ইছ!র বিশেষ উল্লেখ আবহাক, যেহেতু স্ত্রীগাতির 

লজ্জটী অপরিহার্ধা ধন, গোপীর! তাহাও শ্রীক্ষষঞ্জচচরণে আঅপণ 

করিয়াছিলেন। 

*. €চ) ধৈর্যা__যতক্ষণ গারিয়াছিলেন, ততক্ষণ সাম্লইয়াছিলেন, 
পরে অপার। উন্ম।দিনী হইয়|ছলেন। 

€ছ) দেহন্গখ-__তাহ। ত বনুপূর্প্বেই গিয়াছে, কন্কর ও বালুকা- 
তপ্ত কণ্টক।কীর্ণ পণে যাইতেও কষ্ট হইত না) 

পে) মাত্মনখমন্দ্-_যাহাদের “আত্ম” সম্বন্ধ বোধ নাই তাহা- 
দের আশার আত্মহ্ধই বা !ক? আর তাহার মমতা ব 

কোথায় ? 

কবে) আর্ধাপণ-_বাস্তবিক ইহা কুলকামিনীর পক্ষে হুন্তযজ্য 

বটে। পতি গৃহেবাস, পতিসেবাই জ্রীজ।তির আর্ঘংপথ। ইহ! 
কিছুতেই ত্যাগযে।গ্য নহে; কিন্ত কষঃভজনের জন্ত গোপীগণ 

তাহাও তাগ করিয়।ছিলেন। (পরক্ীয়াতত্ব পরে আলে(চন। 
করিলে বুঝ। য।ইবে যে গোীদে? ইহ! দূষশীয় নহে 1) 

(4) নিজ পরিজন_._তাই, বন্ধু, স্ব!মী, পুত্র, কন্ত! ইঙ্যাদি 
'আব্মদ্বন | 

টে) স্বপ্নে ফরয়ে যত তাড়ন ভতসন-_-ইহা! আরও কুন্দর, 
যুক্ত-বৈরাগ্যের ইহাই একটী নুন চিত্র। প্রিিয়তমের দাত 
নিজ-নুখ ত্যাগ করিলে বেশী কি হুল, তাহার জন্য আবার যদ 

গগন ভোগ ও যগ্জণা সহা না করিল।ম ০: ০প্রমেন গরিপকতা 

[ ২] 
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বনে কিসে? মেটি কথ! সর্বহা।গ কলির কষে ভজন করিতে 

মখন পারিবে তখনট শগাগয়” হইবে । এতখনই গোপী হইতে 

গ1ারবে। এই গ্রাপরতাবের খাবার ভাগতমা আছে। জপ 

ব্য অতি দীনহীন, একেলায়ে অভিযান বিবর্িদিত, তৃখাগোঙও 

জুনীচ,। বৃক্ষের হ্যা ধীর ও স্ষুও, মালে কাটিলেও কণা নাই 

বরং আখাতক্ষারীর মঙ্গলকামন! করেন, যখালানেই সন্ত যেছ্তে 

শরণাগতের নিজহখ চেষ্টা নাউ, আভাব-অ!কাজ্কাও নাই, নিক 

নিরভিমানী অথচ তান্াফে সম্মান করিতে সর্বদাই াস্তত। 

এইখানে লোকপাবন মহ! গ্রভূর জগম্গল উপদেশ-সৌ।কটা 

জ্ারণ কর়। 

তৃশাদ্দপি লুনীচেন তরে।রিব সহিঞ্চুন1 । 
অমানিনা ম।নদেন কীর্তপীয় পদ ছরিঃ ॥ 

গুীচরি হাত | 

এই শোক-য়াজ প্রায় সকল কঠেই বিরাজ করিতেছেন দেখা 

বান, কিন্তু দুঃখের বিষয় কেহই উহা অনুশীলন করেন ন। 

তক্তগ্রাবর কবিরাজ গোম্বামী নির্বান্ধাতিশর লহুক|রে মাথার দিব্য 

পিক! ফি বলিতেছেন শুন £-- 

উদ্ধবাহু কি কহি শুন সর্বলোক। 

নামসূত্রে গাথি পর কঠে এই শ্লোক ॥ 
প্রভুর আড্ঞায় কর এই শ্লোক আচরণ । 

“ অবশ্য পাইবে তবে শ্ীকৃষ। চরণ ॥ 
ভীচবিভাসু্ত। .. 



সাধনতত্ববিচার । ১১. 

*  মক়1?াভুর দোহাই দিয়া কবিরা গোপ্যামী দৃঢ়তার লঞ্িত 

ধলির্তেছেন। এই শ্লোকের নির্দেশ মত কার্য কর, গনিশ্চয়ই 

শ্ভ্রীকষ৯-চ ৭৭” পাইবে । কি কাঁরতে হইবে? সর্বাদ! লাম কর্তণ 

করিতে কউখে। 

কিন্ধগে?_-তৃণ হ'তে নীচ হইয়া দ। লবে নাম। 
আপনি নিরভিমানী অন্যে দিবে মান ॥ 

তরুমম সহিষ্ণুতা বৈষ্ণব করিবে | 
ভঙনন, তাড়নে করে কিছু না বলিবে॥ 

কাটিলেও তরু যেমন কিছু ন৷ বে|লয়। 
শুকাইয়া মৈলে তবু জল নামাগয়॥ 

এই মত বৈষ্ণব কারে কিছু ন। মাগিব | 
অযাচিত বৃত্তি কিন্গা শাক ফল খাইব ॥ 

সদা নাম লইব যথা লাভেতে সস্তে।ষ। 
এই ত আচার ক'রে ভজ্ভি ধশ্ম পোষ ॥ 

. শ্রীহরিতামৃত | 

ইছার অর ব্যাখা! অনবশ্ীক, ভবে কিদধগে মাদপককে তৃণ 

ও তক্ষ হইতে হইবে তাহাই আলোচনার দিষ়। পরেলে বিষঙ্ 

ধরা হইবে) এখন বুঝ, শুধু নাম করিলে হইবে না, "গঞ্জ 

হইয়। ডাক! চ1ই। 

গ্রপলের মধ্যে আবার আর্তভাবও দেখ! বয়) লোকপিপায় 

ভু জগ গুকু ভীগো রাজ গেব নিক প্লেকে এই ভাবটা ক্ষেস 

কুটাই(ছেন দ্বেখ 



চ২ 'আধনতত্বনিচার। 

অয়ি নন্দতনুজ কিন্তুরং পতিতং মং বিষমে ভবান্মুখৈঠ। 

কৃপা তব পাদ-পঙ্কজগ্ছিত ধুলীনদৃশং বিচিন্তয় ॥ 

তোমার নিত্য দাস মুঞ্ি তে|ম। পাসরিয়| | 

পড়িয়াছে। তবার্বে মায়।ধদ্ধ হঞা ॥ 

রুপা করি কর মোরে পদধ্ুল ঘম। 

তোমার সেবক করে] তে!মার ফেবন ॥ ৩৫৩পুঃ 

ম।য়ার হতে পড়িয়। সাধক যখন ঘোর মং হসার-সমুদ্র হবু 

ডুব খাইতেছেন, তখন হঠা!ং সংচতন হুই। নর পারতাহ 

ডাকিতেছেন-- 

“হে লনছুপাল তোমার কিন্কর ঘোর তবসমু'ছে গতিত হই” 

রাছে, গ্রভো। ! দয়া করে উদ্ধার কর, আর তোনার শ্রীগ।দ- 

পর্ণ ধুলি কঃগে অন্দিন চরণাশ্রায়ে রখ ও। যেন চরণ ছা 

ক,রো। না”) ইহাই শরণাগতেক চিত্র। 

বদ! আমর! মায়।মুগ্ধ জীব, সহজে আমাদের এইরূপ 

“পন ভাব” আইসে না) দ্রৌপদীর নন্ত্ররণের চিরটা মনে 

কঃরে।_-যে মুহা ছুরাস্মা দুঃশসন কৃষ্ণাকে আকর্ষণ কারয়া- 

ছিপ ঠিক সেই যুহ্র্ভই তাহার গিয়সথ। শ্ামসু'দর়ের কথ। মনে 

পড়িয়াছিল বটে, কিন্তু তখন তাহার মনে ছিল যে, আম মণ” 

তুল। গঞ্চথামীর পরী, অবস্তাহ ত।তার। ইহা এতিক।র কারবেণ। 

তিনি সাভষানে স্বামীগণের দিকে তাকাতে লাগিশেন। স্ব।মী- 

গণ অধোব্দন, শতর1ং দ্রৌপদীর লে আশ ব্যর্থ হইল। তখন 

 ভীক্ম, প্রো গ্রভৃতি সভান্থ ধাগ্বীরগণের দিকে আকুল নয়নে 

১ ভাক1ইকে গ1সিলেন, দেখিলেন, তহরাও মনরমু্ষ [চঝে গ্ত।ন্ 
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ঘ্িশচল। তপন পর্শের দোহা দিখ| বিচির গার্থী হইয়। র1গস্ত- 
বেগ দিকে সকৃষ) দৃষ্টিগাত করিতে লগিলেন। দ্খ্িণেন, 
ধনের স্থান অপন্ম অধিকার করিয়ছে। গুখন শ্ত্রীক্বন-শুলভ 

কাত নিবারণ জন্য যখ।শক্তি নিজের বাছুণলের উপর দির্ভন করি” 

লেন, অবশেষে তাহ।ও যখন ব্ধিবপ্ত হইল, তখল "পন হইয়| 

যুক্কক্রে সেই অগঠির গতি শরণগহতবৎসল শ্রীৎক্িকে কাতর 

ুধাণে ডাকিণেন। যেম্নি ড।কৃ অম্নি ফল। ডাকের সঙ্গে সঙ্গো 

ভগখত্কূপ| শামিল। এখন খূঝলে ণ্ঞাপন্ন” কাহাকে বলে এবং 

এক ভাকেই ফল হয় কি না। 
হরিদ]স--বুঝিাম, কিন্তু খমন্তই সংধনদ।পেক্ষ। এখন তাহর 

পন্থ। কীর্ভন কগয! কৃতাথ করুণ। 

গুরুদেখ_নৎস! মহাগাভু জীবশিঙগার ভন্য সমস্ত ঠিক 
করিয়া রথয়।ছেন। আমর! দেখিস।ও ধেখি ন, গুনিয়াও শুনি 

ন1) তাই আমাদের এদপা। অ।মগা সক্ষজ ভ্িশিষের একট। 

1১9০1566 104161018 চ1ই । আমবী। 41291)19, 2090.6 6০37, 

শি0192000 318,009 9550 পহিতেছি, স।ধন ভিন ও 1))4,49 995 

চ/হ। অগ্রনী] সকল মঙজাণলয় শ্রীগোর।ঙদেধ কলিম জীবের 
মতিগতি ও শাক্ত সামর্থা বুঝিগ।ই আমাদের এ|থিত পাধন 

ভণ্তনও 20910 6৪১7 কাঃয়। দধাছেগ। ইহতেও মনন! 

উঠিলে অ।৪ উপায় কি? 
পিদ্ধিঞ।ভ মুখের কণ1ও ছে বাবারে কিন্তে মিলে ন। 

যে চট্ কবে মিল্বে তবে যে মিলতে চাহে নে মুখের কথাতেই 

পাইবে ও ঘনে বসিম। বিন! মুখেই পাইবে। 

এডু নিড়ে রদ মমানন্দকে বলিতেছেন, “মধ্যবস্ত সাধন 
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বিনা কেহ নাছি প1থ+। আন।দি কাল হইতে জীব কু বডি) 

মরার হস্তে পক্চিয়। সংগাঁনে [নভ্যবদ্ধ যেটা জীবের বাদভূমী, 

সেটীও ফাযার।জা 5 তার চতু্দিকন্ছ 13111107070 51068 শমস্যই
 

কু বাহলুখি) গণিকর গরিভন সমাজ ইত।1দ সকহোহ একই 

গোবর, সুতগাং এচ বিষদ লক্ষট|পন্ন অপস্থ। হঈতে বিবের উজার 

কা করা সহক্ক নছে। সীঙ্াদেবীকে সমুদ্র গার কারা আত 

দুর্গম অশোক কানা ক্মাট্কাঠিয়াতছে। চারদিকে অতি ভীদধ 

কাক্ষসগণ তীছাকে ঘিশিদ্।। আছে। আর্ত য্স্করী মুর্ডি চেটি- 

কার। তাহা সহচদী । মধ্যে মাদ্য অতুল উশ্থধোর গরিস। লই 

দশ।নন আনম নান। ছকে তাহাকে বিমোঠিত কারবার়ও চেষ্ট! 

করিতেছে । কখন বা শ।ণিত খড়গ লতখ। কাটি! ফোলবে বলিয়! 

শ/মন গর্জনও করিতেছে। ল।দ্থিত। সীভাদেবী মেই ব্রহ্ধ সনা- 

ভন শ্বামীচরণ হইতে শ্ঘলিত হুইয়!ছেন বটে; [কস্ত অনুগণ শ্রীগাম 

চত্ত্রের সেই অতুল চরণে আত্মননর্পণ কাৰিয়। নীরবে সমস্ত উপ- 

দ্রেব সহা করিতেছেন। আর আপবদ্ধ হদয়ে তাক।ইড়। আছেন, 

(তিনি ইথা নিশ্চিত জানেন যে তাহার গড কখনও নিশ্চিস্ত 

মহেন। ভিনি সময় হইলে পনস্ই আমিয়। উদ্ধার করিবেন। 

ঞখন কেবল তিলি পপ গ্রাগোতিনঃ তর্ভবন গঞ্জন হইতে আত্ম 

রক্ষ। করিয়া চলিয়।ছেন, তাহ!র শীণ বাহুতে বল লা খাফিতেও 

তিনি ভ।নেন, যে তারককব্রদ্ধ রামনাম আশ্রয় কারু। তিনি 

আছেন, তাহ। সর্বশক্িধত, সর্বাবিজমী, ভিনি একা স্তিকভ।বে 

নামাশ্রই ফরিয়া খা(কতে পরলে, ভ্রিভুবন-বিজসী জাঙ্কানাথজজ। 

সাহার কেশাও স্পর্শ করিতে প।ছিবে না। সংসারক্ষেত্রে পতিত 

“জীদের আবাহাও ঠিক মেইনধপ। হদি ঠিক মীত।দেবী। ভাগ 
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নও রক্ষণ ভাবে আম্মরক্ষা করিয়া অনভ্তপরগ উগীচালের, 
মধুর নাম আশ্রর করিয়। খ।কিতে পারে, তবে তাহার ভা? ভবন! 

কি) তাহার গতি তিনিষ্ট করিবেন। 

হরিদদ-গ্রাভে!! আমর! যে অবস্থ।য় পতিত, তাহাতে 

কতক] কর! আমদের সাগ্যারত্ব নহে) আমি যে খোয় 

তুফান পতিত হইয়াছি, তাহ! হইতে উদ্ধ!র হও! আমার পক্ষে 

পিষ্ালন্তর 1 

| শুরুলেব__বংল হরিপান! পূর্বেই বলিয়াছি সদ্গুরুর 

চরণাশ্রয় কর। একট! ক্ষাশ্রর় ধরতে পারিলে নৌকা আর 

তাটিতে টানিয়! লইতে পারিবে না। একজন কেহ সহায়না 

ছলে বাস্তনিক আমাদের অর গত্স্তর নাই। 

হরিধ।স--( দভয়ে).আজকাল অনেকেই গুরুবাদ শ্বীকার 

ফরেন ন। স্টাছারা বলেন ঈশ্বর পিতা, পিভার নিকট যাব তা 

কাবার মে!ক্কার ধরি কি জন্য? | 

গুরুদেব--বাপুছে! আল কাল্কার কথা আর তুলো না। 

'আহঞ্চকাল সকলো চৌদ্দপোয়।, কেহই আর তেরণোয়া হ'তে 

চান না| কেহ কাছাকেও বড় মানিতে চায়না । এই অবিলয়ের 

ভাবে দেশটা আরও উৎপন্নে গেল। স্বীকার করি অনেক গুকু- 

মীমধাগী গুভুদের অভ্যাচানে বিস্তর ধর্মহানি হইতেছে, সমাজ 

কঙক্ষিত হইতেছে) তাহার যখাযোগা প্রবাবস্থা কর। তাহ! ন] 

কঙ্িয়! একেবারে গুরুবাঁদ উড়্াই। দি.ত চ31 যাহ হউক 

তাহাঙ্কের মূলেই ভুল। ছিন্দুপ্ম কোন মোক্তার যানে না। 

মোক্তার কেছ নছেন, গুয়ুও (নি গবিন্দও ভিলি। ভক্ত 

: ভূলনীঘল গাহি ছেল।-- 
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যেই গুরু সেই কৃষ্ণ মেই সে গৌরাঙ্গ, 
নিষ্ঠ। ক্রি ভজ মন গুরুপদরনিন্দ | 

কাবরাপ গোস্বামী কি বলিতেছেন গুন £--" 

গুরু কৃষ্ণরূপ হন শান্সের প্রমাণে । 
গুরু£পে রূষ কৃপা করেন ভক্তগণে॥ 

শিক্ষ। গুরুকে ত জানি কৃষ্ণের স্বরূপ | 

অস্তর্ধ।ামী ভক্ত শ্রেষ্ঠ এই দুই রূপ॥ 

আবান শ্রীগগ।গনতে গয়ং শ্রীকৃষ্ ভকগবর প্রীউদ্ধদকে কি 

বলিতেছেন গুন 2-- 

আচার্য্যং মা" বিজা নীয়ান্নাবস্নন্যেত কহিচিৎ। 
ন মত্তাবুদ্ধাসুয়েত মলিদেবময়ে! গুরু ॥ 

হে উদ্ধব আ.চাধ্যকে আমি বলিয়া জাণিবে অর্থাৎ আচাধা 

ও অমি এক বস্ত ইহাই জনিলে, তিনি তোপার চক্ষে মানুষ 

গ্রানীতি হইলেও তিনি অ।মারই দ্বরূপ-গ্রকাশ অর্থাৎ তিনিই 

সঙ্ষাৎ অ।মি, এইরূপ 'অগ|কৃত বুদ্ধিতে নিষ্টাান হইও। 
কদ।চ তিনি আমাদেরই একগন, এষ্টরূপ মাশববুদি করিয়!| 

কোনরূপ অনুম। গ্রাকাশ করিও ন|। দেহেতু তাহাতে সকল 

দেদতার আধউন আছে, ম্থতরাং তিনি অগ্রাকৃত পুরুষজ্ঞ।নে 

সর্দদ। হার লেব| ছ অর্চনাদি করিবে। 

উক্ত শ্লেকের মৌলিক যে অর্থ তাক তোমাকে গুনাইল।ম। 

এখন গোন্গামী গ্রভৃপাদের। "মাংশ শব্দ অর্থে “্মদীয়ং গ্রষ্টং* 

এইবণ কারয়াছেণ। মুলঠ: একই অর্থ। তনে উনের আগ্ভা, 
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[খকের হিতে জা, গেন্বামী এুভুর। শেষোক্ত অথই সীচ 
ঠা অধীয়ং অর্থে আমারই নিজ্জন, আবার তার 

উপরেও ত্রে্টং বলিয়। খআন্গও.ক্মভিনন-স্বরূপত্ব বুধাইযাছেল। কি 
জন্তা এরূপ অর্থ আবন্তক এবং ইছার স1নগুস্ত কিক্প, কিিৎ 
পরে তৎপন্বন্ধে আলো5ন1 করা বইবে। ফলক্ষথ! সর্বশান্র ও 
সক্চল ভাগবত মোচস্ত।দি' একব!ক্যে বার্তন করিতেছেন যে গুরু 
লাক্ষাৎ ভ্ীভগবান শ্রব্রজেত্র-নন্দনের প্রকাশ । অতএব সাক্ষাৎ 
জীরজেন্নন্নন হইতে গুক কোন অ'শেই ভির লক্েল। 

হরিদাপ--প্রতে” ভুইপাতা ইংরাজী পড়িয়া আমাদের বুদ্ধি 

বিকৃত হইন। গির।ছে, আমর! সরল বিশ্বাস হায়াইয়াছি। মনুষ্োে 

দেবত! বুখি সহে আপিতে চা না) উহ! যেন অসম্ভব বলিয়াই 
বোধ হয়। রর 

গুকুদেব--বৎস, ঈশ্বক্-বিসুখ সপন সমাজের বর্তমান অ্- 
স্বায় বাস্তবিক শ্রীগুকদেবে ভীভগবান বুদ্ধি সঞ্জাত কওয়! দুহর 

হইয়াছে বটে, কিন্তু তাই বলিয়! উহ! অনম্ভন বলিতে পার না। 

বিশেষতঃ কাঠ লোট্র পৃ্ক ছিল্র মুখে ব্ররূপ কথা আদৌ শোভা! 
পার ন।। আমর! পাধাপ-গাতিমার মধ্যে যখন চিন্মপ্ন সত্য সলা- 

ভনকে প্রত্যক্ষভাবে অনুভব করিয়া সেই বিশ্বনিরভ। বৈকু$শরের 
পৃ! করিয়। থাকি) তখন শ্রীভগবাসের অংশাবরভূতি, সচ্চিদ!- 
লন্মগ্গের চিতকপ, জীবাধারে সর্বলিদ্ধিগ্রাদাতা পরমগ্রু লিত্যা- 
বালসরপকে অনুভব করিব, ইহ! আর বে বিচি কি ছুইল £ 

ভবে হিন্ধন্থের চরম আঅধেগতি হইয়াছে বলিয়া, হিন্দু হৃদকে 

এন্ধপ অবিশ্বাসের চিন্তা স্থান পাইয়াছে। আগর! এখন কাঞ্চন 

হাহবছঘ। খালি-|চলে গিয়া দিয়া বসিগ! আছি, বন্য জার! 
৬) 
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(খোলা লইয়া গরবে চক্ষু লাল করিয়া রহিয়াছি। এখন প্রীধি$হ 

ছুটতে সচ্চিদ/নন্দস্বরূণ অন্তর্ধান করিয়াছেন, গাষাণ এতিম 
গড়ি আছে অ।সর। সেই পাধ1ণের পৃঙ্জা করিয়! আরও জড়ত্ব 

সঞ্চদ কিনেছি এা!ণ চলিয়া গিয়াছে, এখন [ন্দপর্দোর কৃমিকীট- 

গুণ ভুল দেহট! গড়িয়। আছে, আর তা কাইয়। আমর! পৈশাচিক 

তাওন-নৃত্য কারতেছি। “বলিহারি মায়, তোমার মহীয়সী 

পৈবশক্তির নিকট মত্ত বিধ্বস্ত ও নার্জত। স্বয়ং চন্মরস্গরূপ 
ভীকষ্ণটৈভন্ত-বিল নিত চগরমভক্তি-রস।পুত-পুণাভূ'মকে এত অল 

দিন মধ্যেই তুমি একেবারে পিশাচেক লীাঙ্গেত্র করিয়! ফেলি- 

ধাছ, তোম।য় নমস্কার করি 1” এই পাঁলয়া গুরুণেব সঙ্গে তে 

চক্ষু মুদ্রিত করির়! ধ্য।নস্থ ঈইলেন। ছব্দাস ভীত অপনধীর 

যন যুক্তকরে হতাশ নয়নে শ্রীপদ মুল উপবিষ্ট রছিলেন। কিছু 
ক!ল গরে অনুরাগরঞ্িত চক্ষু বিক্ষারিত করিয়া ভ্রীগুরুদেব 

রলিলেন--“বতম হরিদ।দ, ন্বকপ্াফ লভুক্ পুমন, আমরা 

অ।মাদের শ্বরোপিত বৃক্ষের ফল ভগ কপাতাছ। আমাদের এই 

ঘখ। অশশ্তভভ(71) প্ব্ং পরব্রসা সন।ল ভ্ীকষঃচৈ »হ/ নিত্য নন্ন* 

চ্বরূপ্র পদ1শ্র্ পাইয়!ও আমরা অবছেশ।র তাছা ভারা ইয়া, 

তাই এই দুর্দশ।। ভগদ্ব1%1 কখনও ব্যর্থ হইখার নহে । মহা, 

যোগে শ্রীকৃষ্ণ ঝালয়াছেন ২ 

দৈনী হোষা গুণময়ী মম ময়! ছুরতায়া | 

মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়মেতায্ তরস্তিতে ॥ 

ছে অর্জুন, গুণদদী আমার মার বড় সং লঞ্চেল, ই দৈব- 

পক্রিসম্পা, ইহাকে অন্তিম কর] অন্ধি চুক্ষয় (কিন্ত সম্ভব 
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নূহ )। এই দুরধিগম্য মায়ার হাত হতে পরিজঞাণ পাইবাবু 
অন্ত কোন উপাধ নাই । ইহার একমাজ পন্থ! অ।মার চনুণাশ্রয 
করপিয়। গাক।। যে লমুদ।য় বাক্ত এপন্ন হা আমাকে ধিকাছে 

কেল তাহারাই মরার হুম হটতে দিষ্কাত পাইতেছে। বংস।! 

পরম কাকুাণক শ্রীনন্দদূলাল তই শ্রীনবদ্বীপ লীলা আমাদের 

দ্বারে দ্বারে বেড়াইলেন) আসর! নিতান্ত হতভাগ্য, তাই গ্রাপ্তবত্ব 

খআবছেলার খো।ইলাম] স্যনস্তক মণি ভাগ্যে মিলিলে কি 

হইবে, উহ। রাখিতে পারিলাম কই ৭ তবে বংস হতাশ হইও 

না, মহা গ্রডুগ ধর্মরজ্য কখনও পিশ।চের আঅধিকারতুক্ত খাঁকতে 
গ্রে না। ধর্দেন যণেষ গ্লানি হইতেছে, ভক্তের কাতর ক্রন্দন 

গ্রভুচকণে পৌছিতেছে, গ্রাভুর আ।সনও টলিকাছে, উধার উন্মেষ 

দেখা যাইতেছে, চিরে আবার পুর্ব শৈলে ্রেমন্তধ্য উাদত 

হইবে। 

হরিদাস (সংক্ষেপে) গ্রভো, সাদ্ধ চারিশত বৎসর পূর্ণ: 

ছক্টতে ন। হইতে মহাগাভুর অতুযুজ্জল গ্রেমরস্পৃরত সত্যধন্ 

এঠাঁদৃশী গ্লানিধুক্ত হুইল কি জন? 
খগুরুদেব-বতৎন, যে সনেশে ব্লৌ ছান। ও ননী খাকে তাহ! 

অতি শীঘ্র নষ্ট হইয়। যার, আরযাছ! চিনর ঢপা। তাহা অনেক 

দিনেও নষ্ট হয় না। দুয়াবন্ মহাপ্রভু [ন্গৃড় ব্রজরস ছানির! 

দেবগণের অনাস্ব।দিতপূর্বব ব্রজগোগীর |নজস্ব বস্ত, গোঞক বুন্বা" 

- বনের অপুর্ব প্সেমরস-নির্ধযাপ আনিয়া, অয1চিভভ!বে নিবি 
কলির বকে ঢালিয় দিলেন, যাহার। অধিকারী আছর মহা" 

লন্দে মেই চিত্তামণি-সার দুর্লভ বাধাপ্রেদ গ্রথণ কৰি! ধন 

' হইলেন। পরধর্তি জীবের। দয়ং নচ্চিদানলান্বরূপ ও পার্যদ তা 
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গণের সালিধ্য হায়াইয! ক্রমে শক্তিশুন্ত ও বহিনুখ হই! পিতা 
ক্রমে দেবত্ব য।ইম1 লীদত্ব ও পশুত্ব জাগন়্। উঠিল। অঙ্গরের 

কা!বির্ভাবে পর্গের অমৃত খ্বর্গে চলিয়। গিয়।ছ, তবে পীঠস্থ।নে 
যাছ। (কিছু অবশেষ রহিয়। ঠিয়|ছে, ক।লক্রমে উহ! হইতে আবার 

রসতরঙ্গ উচ্ছ,মিত হইয়! ভ্রিজগৎ ভাসাইয়। দিবে। ইহু। কল্প 
নছে, কব সভা । প্রেমের জয় অব্শ্ন্তাবী। 

বৎস, ধর্ম কখনও পতিত বা ছুষ্ট হয় না। ধশ্ম চিশম সনাতিল॥, 

ফতকগুলি উপধন্ম ও কদাচার আসিয়। ধর্ম সমাকৃফে কলুষিত 

করে মাত্র। কর্দম জড়িত হইলে দ্বর্ণ তাহার স্বাভাবিক ওজ্জল্য 

পরিহার করে না) মলিলত্ব অপসারিত হইলে নেই খাতুলনীয় 

ভান্ুনদছেম আবার জগজ্জনকে প্রোষকাস্তি বিতরণ করিবে। 

হয়িদ।স--অ[মর। অতি মন্দ ভাগ্য, তাই এই পতিত সময়ে 

জন্মগ্রহণ করেছি? কুশিক্ষ। আমাদের চিত্তকে সন্দিপ্ধ ও অবিশ্বাসী 
করিয়াছে। 

গুরুদেব--অনস্থা বুঝিয়াছ ; তবে তর্কগ্রবণতা ত্যাগ করিয়! 

শাস্ত্রযুক্তি শ্রবণ কর। শা শ্ীভগবামের শ্রীমুখ নি-স্যত অমোখ 

সত্য ও ঘুগধুগান্তরীয় মুনিখষগণের কঠোর-সাধনালন্ধ উজ্জ্বল 

রত্বভাগ্ডার। হিন্দুমাত্রকেই এখানে অবনত মস্তক হুইতে হইবে। 

[হন্দুর শাস্ত্র অনন্ত, অনস্ত শান্্ই এক বাক্যে শ্রীগুরুদেবকে শ্রীতগ- 

বানের স্বরূপ বলিনন। কীর্তন করিতেছে এবং মদ্র-চরণাশ্রয় 

অব্ন্টী কর্তব্য উপদেশ দিতেছে। ইহছ।র বিস্তারিত আলোচনা 

ছুদীর্ঘ দময়সাপেক্ষ। তবে তোমার সন্দেহ আঅপনোদনার্থে ও 

বিশ্বালের দৃঢ়তার জন্ত কয়েকটী মহাবাক্য গুনাইন্ডেছি। 
দহাষেগী্র শঙ্কর পার্বভীকে বশিতেছেন-- 
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বছনোক্তেন কিং দেবা গুরুরিত্যক্ষরদ্য়ং | 

নিগুণঞ পরংব্রক্ম গোপনীয়ং প্রযত্বতঃ ॥ 
ছে পার্বতী, বেশী ার কি বলব “গুরু* এই হুইটটী অঙ্ষর 

হার। নিগুগ পরত্রন্দকেই বুবিবে, ইহার অত্যন্ত যহস্তজলক তত্ব, 

ষত্ব করম্ব। গোপনে রাথিও। 

মন্ত্রাজমিদং দেবী গুরুরিত্যক্ষরয়ং ১. 

শ্রুতি বেদাস্ত বাক্যেন গুরুঃ সাক্ষাৎ পরং পদং। 
হে দেবি, ০গুরু”*এই বরয় সকল মন্ত্রের রাজা । শ্রীগুক 

সাক্ষাৎ পরব্রঙ্গ বলির! বেদবেদাস্তে কীর্তিত হুইয়।ছে। 

্বতঃগ্রমাণ অনাদি বেছেও  কথ। শুনিতে পাই--. 

“আচারধ্যবান্ পুরুষে! বেদেতি” 
শুগুরুকুপা প্রাপ্ত ব্যক্তিই পরম পুরুষকে জানিতে পায়েন। 

“আচাধ্য দেবো ভবে” 
খচার্ধয মানুষ নহেন তিনি দেবত।। 

সর্বশান্ত্রপার শ্রীমন্তাগবতেও ব্রদ্ধাকে চতুগ্নোকীতে সৃলত্তত্ব 
উপদেশ দিবার ছলে শ্ীভগবান বলিতেছেন-- 

এতাবদ্দেব জিজ্তাস্তং তত্বজিজ্ঞা লৃন।তবনঃ। 

এই সমস্ত অতি হুর্ববোধ জটিল বিষয় । তত্বপিজ্ঞাসু হইয় 
ভ্রীগঘকদেবের নিকট গুশ্ন করিবে) তিনি সমস্ত [নস্কাপন করিয়া 

দিবেন। 

বন্দেইহং লচ্চিদানন্দং ভেদাতীতং জগদৃগুরুং | 
নিত্যং পুর্ণ, নির।কারং নিও ণং দ্বাত্মনংস্থিতং 



২২ পাধনতর্তর-বিচার | 

বিনি সৎ, চিৎ, আনন্দস্থরূপ, যিনি আত্মপরতভেদশৃন্, স্তন 

অখিল ব্র্গাণ্ডের গুরু, যান শাশ্বত, (ফিনি পুর্ণ, যিনি প্রকৃত দেহ” 

শৃগ্ঠ। গুণাতীত পরমপুরুষ। পেই পরম।জ্ম।রূপী শগুরুদেপকে 

ভা!ম বদন! কার। 

ধৎল হবিদাল, পেলী দাগাড়ম্বর নিজ্পরয়ে।খন 7 গুরু বলিতে 
মনুষ্য ঝু'ঝতে হইবে ন' সেই স চচদ[নন্বস্বরূপ জগদ্গুর বু'ঝবে। 

মা শাস্ত্র পঞ্চমুখ হয়া মে শ্রীপ্তরু মাহম। কীর্তন কারঠেছে। 

গুরু পিত। গুরুশ। তা গুরুর্দেবে। গুরুর্থতি | 
শিবে রুগ্রে গুরুস্বাতা। গুরৌ রুষ্ট ক ক*চল ॥ 

গুরুই গিত।, গুরুহ মাতা, গুরুহ দেখত, গুরুছ অশাতর 

গতি, শিব রুট হইলে গুরু জা।ণ কাঁধতে সমথ কন্ত গুরু ক্েদ্ধ 

হইলে কেহই উদ্ধার করিতে পারে না। 

এত গেল শান্ত্রবাক্য, এখন সাধু-মোহাস্তগণের উক্তি শ্রবণ 

কর। 
বৈষ্ণব সাধকগণের গ্রুপত্ারা বৈষঃদ চুড়ামণি শ্রীল লনোত্বম 

ঠ।কুর মহাশয় বপিতেছেন-- 

“জ্ীপ্তরু চরণে রতি মেই সেউত্তমা গতি 

যে প্রসাদে পুরে সর্ব আশ।। 

শরীর করুণ।সিন্ধু অধম জন|র বন্ধু 

লে।কনাথ লোকের জীবন ॥” 

শ্রীল লোকনাথ গোস্বামী শ্রীঠাকুর মহ।শয়ের ইষ্টপ্নেব। 

ঞচৈতন্তচরিতামৃত রমিত শ্রীল কিক গোস্ব।সী ঈর্ব্ব/প্রে 

গুরুবন্ূন। কাঈয়। বলিতে ছেন-.. 
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“যদ্যপি আমার ভু চৈতন্বোর দাস । 

তথ।পি জানিয়ে আমি তীহরই প্রকশ ॥% 

জীবলদেবতত্ব শ্রীল নিতানন্দ গ্রাভু ইহার ইষ্উদেব, শ্ীকষ্ণের 

পিলাসমূর্তি শ্রীঅনন্তর্ূপী শ্রীমন্ নিঙাঁ!ঞন্দ দাদ। হইলেও মহা- 
ঞএাডুন দান[ভিম!ন করেন। তাই কবির।জ গোম্বামী বণিতেছেন, 

জগৎ আমার গরভুকে যাহাছ বুঝুক, কিন্তুতিনি আমর নিকট 

শ্ীপন্দনন্দনের গ্রকাশসুর্তি অর্থাৎ সর্বাপক!রে তাহার সহিত 

অভতেদ, যেহেতু তিনি আমার ষ্টদেব। 

হরিদ।স-_-গুভে।, শার্দের নিদেেশ ও সাধু-মহাজনগণের উপ- 
দেশ।মৃত শ্রবণ করিয়া আম।র চিত্তের অন্ধকার দুগীভৃত হইয়াছে। 

ভীনমাত্রেই যথন ঈশ্বরের অংশবিভী!ত ভথন ভ্রীগুরুদেখকে ঈশ্বর- 
জে এম্মন করিতে কাহারও আপাতত হুহভেপানেনা। 

গুরুদেব_-কে বল শ্রীভগব!লেন অংশপিভূতি বুঝলে চলিৰে 

না, আরও বুঝতে হইলে। 'কৃভজ্ঞত। গ্রাকাশ মানবের শ্রেষ্ঠধন্ম, 

উছা। না করিলে জীণকে লধঃপতিত হইতে হয়। তুমি পিতামত। 

হইতে এই মানবদেহ প।ইয়াছ।, মানব ভীবণের মুখ্য উদ্দোশ্তা ব 

প্রয়োজন কিঃ পরানন্দ প্রাণি ব কক েমধন লাভ | সাধন 

ভঞ্জন ছ(র[ তাহ! লভ্য হয়| জুকৃতিবলে তুমি এখন সেই হুলস্ত 

মানবঙঞ্গনম পাইয়াছ, কৃষ্ণচলীল। গ।নে কৃভার্থ হইতেছ, এই প্রেম, 

নন্দলাভের মুলাপ।র ক ভাপিয়। দেখ, সেই ভূদুব গিতামাতাকে 

পুগ| ন। কারলে কি তুমি ঘোর অক্কতজ্ঞ$1 দেবে ছুষট হইবে না? 

শন ৪ তাই ঝাপতেছেন :-- 

ঁ 
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. পিতা শর্গঃ পিতা ধশ্নাঃ পিতাহি পরমস্তপঃ | 

' পিতরি প্রীতিমাপন্নে শীয়ন্তে সর্ববদেবভাঃ ॥ 

মতা মুক্তিঃ মাত! ভক্তিঃ মাতাহি পরমাগতি। 

মাতরি শ্রীতিয এাস্থোঃত্রীয়ন্তে সর্ববদেবভাঃ ॥ 
কিন্ত মালব জলম পাইলেই কৃষ্ণগোম লাভ হয় লা, তবে তাহ! 

পাইবার একটী হ্যোগ পাও যায় মাত্র) আমর! সহগেই কৃষ্া- 

বহিম্তখ, পাপ পণেই আম[দেন সাগঙ্জিক গতি, সংমারের যাহার! 

অ।আীদ ব্বগন তছার! আরও এ দিকেই টাণিতেছেন, তাই মোহ 

নিদ্র।চ্ছর জীবের ষেষন চৈতন্থের উন্সেষ হয়, অমনি চক্ষু খুলিয়! 

নিজের বিপনন অবস্থ! দেখ কাদদিয়। উঠে আর শ্ীরাধাগোবিনের 
শরণ লই্ম। বলে :-্ 

ংসার সাগরাৎ লাখো পুত্রনি রগেষ্বকুলাৎ । 
গেপ্তারৌ মে যুবামেব প্রপন্ন ভয় ভগ্গনৌ ॥ 

ছে রাধাগোবিনা, হে প্রাপন্নভগ্মভঞন, হে অনাথের নাথ, 

'সারসাগর হইতে এবং পাধিব পুত্রমিত্র বন্ধুবান্ধব আত্মীরম্বঞন 
কুলশীল হইতে আম।কে রক্ষা! কর। 

বুঝিতেছ আমাদের দ্দবন্থ। কি ভীষণ, পাপ প্রলোতন 'আমা- 
দেরগ্রপ করিবার ত্বন্ত মুখব্যাদ!ন কারয়। রহয়।ছে। ক্মামাদের 

কণধারবিহীন পাপভাক়্াক্রান্ত জীর্ণ-জীবনতরণী আরও ভারি 

হুইয়] ক্রমে পদ্মার পাকের দিকে ছুটিরাছেঃ এহেন বিপন্ন আব* 
কথায় হে মহাপুরুষ নিঃশ্বার্থতাবে মাতৈ: ধ্বনি করির! আনাদের 

হুর্ধাণ হস্ত ঘারয়। সমস্ত বিসবিপত্তির বধ্যে লাপেসাখে লইহ! 



সধনন্তত্ত-বিচার | ২& 

যাউতেছেন, হিনি কর্ণধার হইঝ়| ডুবুডুবু জীর্ণ তরীকে আজুলি-, 
কৌশলে রক্ষ। করিয়! ভবললধি পারে লইতেছেন তাহাকে দেখত! 

বলিব না ত আর কাছাকফে বলিব? যাদ অস্তশ্ক্ষু খুলি! 

থাকে, তবে প্রতি মুহূর্তেই কৃতজ্ঞ-হ্ৃদস়ে ত(হ!কেই ভবভগ্পহারী- 

শ্ীকংসারি বলিক্ তাহার শ্রীচরণ মন্তকে ধারণ করিতে বাধ্য 5 

ই? অতি স্বাভাবিক, অতএব দাধু শান্বাক্যে বিশ্বাস করিয়া! 

সদূগুরুচরণাশ্রর কর তক্তবৎদল অন্তর্ধামী স্বপ্রক!শ গ্রীহরি 
আপনিই সব তত্ব বুঝাইয়া দিবেন। ভাষার দ্বার ধন্মরাঞোর 

বিষয় সম্যক বুঝাণ যায় না, কেবল আভ।স পাওয়া বায় মাত্র। 

কুতর্কনিষ্ঠ। ছাড়ি মহাজন-প্রপর্শত পন্থা অনুগমন করি! 

দেখ "বশ ক । 

কবিরাজ গোম্বামী বলিয়া ছেন-.. 

না পড় হুতর্ক গর্তে অমেপ্য কর্কশাবর্তে 
যাতে ভুখিলে হয় সর্বনাশ । 

সাধু গুরু প্রলাদে * তাহা যেই আনাছে 
সেই জানে মাধুর্য প্রাচুর্য ॥ 

হরিদাল--তবে তক কারয়। সংশয় দূর করিয়। বুঝ! শান্তের 

কি অভিগ্রায় নহে ? 

খকদেব--তাহা নহে, বৃথ! কুতর্ক করিতে নিষেধ আছে। 

আমাদের সংশয়াত্মক। বুদ্ধি, গুরুর নিকট সরলভাবে জিজ্ঞানু 
ছইয়। বিচার করিয়। রহস্য বুবিয্।। লইবে, অন্ধ বশ্বান করিতে 

*৫কহ্ লেল ন!। ্ 
1. 7 
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, সাধু শাস্ত্র গুরুলাক্য হৃদয়ে করিয়া এঁক্য , 
তত ভ।লিব, প্রেমমাবে । 

দেখিয়। শুনিয়। ভজ সাধু শাস্ত্র মত ষজ 

যুগল চরণে কর রতি ॥ 

হরিদ।স--বুবিলাম, শ্রীভগবানই ্রীগুরদেবে অধি্ঠিত হইয়া 
জীবকে.উদ্ধায় ক্রিতেছেন। 

গুকদেব__ঠিক বলিয়াছ, শানুষ'কখনও মানুষের উদ্ধার কর্ত। 
কইতে পারে ন।। অন্ধ গান্ধের চালক ফিরূপে হবে তাই 

খ্রা্টানদের (59510709805 017596 ) উদ্ধারকর্ত। যী ঈশ্বরের 

পুত্র, মুদলমানদের শ্রীমহন্মদ খে!দার দোস্ত, আর আমাদের 

জগদ্-গুর লোকপাবন শ্রীগোরাজদেন স্বয়ং পূর্ণব্রহ্ষ সনাতন। 
মানুষের মধ্য দেবত্ব ও পশুত্ব তাছে, পণুত্বকে বিনষ্ট করিয়। 

দেবত্বকে উদ্ধদ্ধ করিয়! ভোলাই সান1) শ্রীভগবানের সর্বশক্তি- 

সমন্বিত অপৌরুষেদইু শ্ীবীঙ্গমন্ত্র ভী পণুভ্থ বিনাশের ব্রন্ধান্ত্র এবং 

দেবত্বাকর্ষণের অদ্ভুদ উদ্বোধনী শক্তি । তান্ত্রিক সাধকের! এই 
বীজমন্ত্র বার! হুযুপ্ত। কুলকৃগুলিনী শাক্জকে উদ্ধদ্ধ করিয়! ষট্চক্র 
ভেদ করিয়। সিদ্ধিলাভ করেন। এই অত বীর্ঘ্যশ।লিনী মন্ত্র 

শক্তি শ্ীভগবানের নিগস্ব বসত; তহা! হইতে ক্রমে জগজ্জন গ্রাপ্ত 

হইয়ছে। কিন্তু মায়ার হাতে গড়িয়। জীব কালক্রমে নিজের 

শান্তি, হারাউয়াছে; তাই এই অমোঘ শুতীক্ষ অন্তর ব্যবহার 

খাবে মলিন হুইয়। আছে, তবে উহার অন্তশিহিত বীর্ধোয 

কিছুষ।ত্র হস হয় নাই। উদ্ধা রাক্কধিরাল বিশ্বেশ্বরের পক দ- 
[ন্ব্ধ রাগদ$। উহার অলৌকিক গ্রভ| দর্শনে দা তস্য. 
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দুকলেই নির্জিত ও ক্সবস্ন। এই রাজদওটা বিশ্বেশ্বয গ্বয়ং ব 
গকীয় প্বরূপ ভিন অন্ত কাহারও হস্তে দেন না। তাইটু শান্ত 
শ্রীগুরুকে শিবঃ শিবশ্বপক: বলিয়াছেন, এবং "মং আর্থেও 

মদীযং গ্রেষ্টং হইদাছে। 

যঃ সাক্ষাৎ পরগ[নন্দঃ শিবঃ শিবচ্বূপক | 

মন্ত্রজ্ঞান প্রদাতা চ তং নমামি গুরুং বিভুং | 
* যিনি দুর্লভ ব্রন্মজ্ঞান গ্রাদাঁন করিয়! জীবের অজ্ঞানান্ধকার 

দুনীভৃত কক্েন, [ধুনি পাঁপনাশন কৃষ্ণপ্রেমোদ্দীপক মন্্রশক্তি 
গ্রদদান করেন, যিনি মলগপমনন বিভু কংলনিস্বন পরম।নন্ন সাঙ্গাৎ 

শিবশ্বরূপ তাহ!কে গ্রাম করি। 

এই বীঞমন্ত্র মধ্যেও চৈতন্তশ্বরূপ নিছিত আছেন। 

কাম গায়ত্রী মন্ত্ররপ, হয় কৃষ্ন্বরূপ। 
আতএব যে মহাপুরুষ এ অ।চত্ত্য শক্তিলম্পন 'মন্তরয়া গ্রদান 

ফরিদ! আমাকে দৈবীশঞ্তিলম্পন্ন করিলেন, তাহাকে আমি দেবত। 

ছিন্ন আর (ক বুবিণ?1 « 

“গুরু” এই শব্দ হইতেও পরবেদ্ধ অর্থ বুঝ। যায় :--. 

গকারঃ লিদ্ধিদঃ প্রে।ক্তো রেফঃ পপস্ত দ্াহকঃ | 

উকারঃ শল্তুরিত্যুক্ত স্ত্িতয়াস্মা গুরুঃ স্মৃতঃ ॥ 
পুরু” গ উ রউ এট চানিটাবধর্ণআছে। গকার সিদ্ধি, 

ক পাপগাশন, উ শিবন্যরগ। মৃতদ্লাং গুরু নব্ধসিদ্ধিষতি। মঙ্গল- 

মর, পাপরূপ কংস ধ্বংসকারী শ্রীহরি ভিন্ন আয় ফি বলিবে? 

হগগিদ।স--( লালন ) বুঝিলাম শ্রীগুকদেব হয় লক্ষিদনন্দ- 

ঘরপ। 
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গুরুদেব--রূপ ঈখর-বৃদ্ধিতে শ্রীগ্ুরুদেবকে অন্তর্ধ।কে পুজা 
অণু করিতে করিতে ভক্তির উদ্যম হইবে) তখন আর দ্বিধা 

খকিবে লা এবং নিষ্ঠা অন্মিবে। শাস্ত্ের অনুশামনও এ্রূপ। 

নরবুদ্ধিং বর্ণবুদ্ধিং গুরৌ চ গুরুমন্ত্রকে | 
কদাচিনৈব কুব্বীতি কৃতে তু নরকং ত্রজেৎ॥ 

শ্রীগুরুদ্দেবকে মনুষ্যবুদ্ধি এবং গুরুমন্ত্রকে ও অক্ষরবুদ্ধি করিও 

ন। করিলে নরকন্থ হইতে হুইবে। 

হরিদাস--গ্রভে। ক্ষম। করিবেন, লৌকিক জগতে কোন 

ফোন গুরুব্যবসীযী গুভূদিগকে জনন কাধে লিপ্ত দেখিলে তখন 

ঈশ্বরবুদ্ধি ছুটির যায়, ইহাই মহামুস্থিল। 

গুরুদেব--কথাটী ঠিক বলিয়াছ, উহা আমাদের আঅকুত- 
ব্যাধি; শান্রের নির্দেশ ন। মালিক! কেবল লোকাচার অনুসরণ 

করিলে, এবূপক্মনেক নিজের হাতে-গড়া-বিপদে ঠেকৃতে হুয়। 

শান বলিতেছেন- 

শাস্তে দাত্তঃ কুলীনশ্চ বিনীত শুদ্ধ বেশবান। 

শুদ্ধাচার সু প্রতিষ্ঠঃ শুচির্দক্ষঃ সুবুদ্ধিমান ॥ 

আশ্রমী ধা।ননিষ্ঠশ্চ তন্ত্রমন্্রবিশারদঃ | 

নিগ্রহানুগ্রহে শক্তো গুরুরিত্যভিধীয়তে ॥ 

নিয় ঈশ্বরলক্ষপসমন্থিত ব্যক্তি পগুরু* হইবার যোগ্যপান্র। 
(১) শাস্ত--হখ ছুন্ে হর্য বিষ!দে আাবিচলিত। 

(২) দাস্ত-বিঞ্গিতেন্দ্িয়। তপন্ত!দি র্েশমহিষুঃ। 

(৭) কুলীন-_লদাচারাদি লবধা গুধসম্পন্ন। 
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» (8) বিলীত --গর্ধাধি পরিশৃন্ত, তৃণবং স্বনীচ। 
(৫) শুদ্ধনেশ্রবান্__চিত্ের াসরত! উদ্দীপক বিশুদ্ধ, যেশ- 
খাঁগী। 

(৬) শুভাঁচার--সন্ধাদি সৎকন্মান্থেত। 

(৭) শুপ্রতিষ্ঠ-“্রুষফগ্রেমভক্তবলিয়! যাহার খাতি আছে। 

(৮) শুচি-আন্তর্ব।(হা পরিকর, অপাপ-বিদ্ধ। 

(৯) দক্ষ- সাধন ভজনাদি ক্রিয়।-সমর্থ। 

(১*) সুবুদ্ধিমান--দুচতুর, হুমেধা। 

(১১) আশ্রমী-চতুর!অমের কোন আশ্রমভুক্ত, (গৃহীক্ষেই 
গুরু নির্বাচন করা গৃহস্থের কর্তবা)। 

(১২) ধ্যাননিষ্ঠ__ ঈশ্বর চিস্তায় এক চিত্ত। 

(১৩) তন্্রমন্ত্র বিশারদ-_শানদশী দেবপুলাদি ক্রিয়া! সমর্থ । 
(১৪) নিগ্রচানুগ্রহে শক্তো--গ্তকৃত শড়িশালী, অনুগ্রহ ও 

নিগ্রহ করিতে পমর্থ। আনশ্টক হইলে সময়ে শিষাকে নিএছ 

করিয়। শিক্ষা দিতে হইবে। 

হরিদাস__.এ গ্রফার পর্বপুণালঙ্ক ত আচার্য্য মিলা হুর্ঘট। 

গুরুদেন__-তাহ! সভা বটে, তবে শান্তার্থ শ্মরণ রাখিয়া বখা- 

সম্ভব গুণসম্পন্ন ভক্তিমান পুরুষকে আত্মসমর্পণ করাই ঠিক। 

আবশিষ্ট পরমণ্ডরু মিলাইয়া দিবেন। উল্লিখিত গ্রাকার সঘগুপ- 

সম্পন্ন, ভক্তি সধনোদ্দীপ্ত ব্রঙ্মতেঞ্ সম্পন্ন চরিত্রের লহবাসে 
অলক্ষে তোমার মলিন মান্সামুদ্ধ চরিত্রও সতেজ ওপুণ্যালোকিত 

হইবে ইহ! প্রাকৃতিক নিয়ম। ক্ষগি গোলকের নিকটস্থ পদার্থে 
ছাচিরে অগ্নির উত্তাপ মঞ্চারিত হুইয়! তাকাকে উদ করিক়া 

কোলে। সাধক ঘেকূপ দলিল ও পাঁপদু্ট হউন ন! কেল, সছ্- 
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হসুরুচরণশ্রয় পাইলে ক্রেমে ক্রমে কলতক্ষ রসে জাহুত হট! 
নবজখবল লাভ করেন। বালতে বলিতে শ্রীপ্ুরুদ্বেধ নল মুদ্রিত 

করি! উচ্ছ,লিত কঠে গান ধরিঞোেন :- 

মন গুরু পদ্গে লাগে রবে 

শুরু মোর চৈতন্, দয়াঙ অগ্রগণ্য. 

পদদাশ্রয় তোরে দিবে, দবে। 

25৩ চরণ হৃদয়ে ধরিবে, 

ভক্তিবারি দিয়ে ভিত ইযর়! নিলে । 

প্রামামূ্ত রূপে বিগলিত হবে, 
সেই চরণে সদামিশেরবে॥ 

শ্রদ্ধা রজ্জু দিয়ে বাধিবে দৃঢ় করি 

ঘন বাধন দিবে গুকপদ স্মার। 

শ্রবণ কীর্তন বারি, তাহাতে মঞ্চরি, 

নামামৃত সদা পিবে পিবে॥ 

দেখতে দেখুতে তখন ্েমা্কুর হবে, 

গুরু রূপান'ধ্য তাছে সঞ্চারিবে। 

লাখন ভজন খরেম ক্রমে বাড়ি যাবে, 

কলতরু শথে জোড় লাগিবে॥ 

'চিরাকে গাছের ধর্ম দুরে যাবে, 

সব দুরে গিয়ে মূলমাত্র রবে। 

কল্পতক্ষ রসে বৃক্ষ ভরি যাবে, 

আস্মসাৎ করি নিবে নিবে॥ 

সময় বুষে' মালী আপনি আসিবে, 
কেষল জোড় কা পরখ করিবে। 
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বৈয়াগা চুনী দিয়ে তার কাটিলবে 
ব্রদ্তৃতূমে দিয়ে তায় রোপিবে ॥ 

ব্রন্মের মধুর রসে কলম সতেজ হবে, 

'ঠির(তে তাছে মুকুল ধরিবে। 

দস্ত খর! তাছে পাশতে নাপারে 

অনুরাগ ছায়ার তায় ঢাকিষে॥ 

কষ্তগ্রেমের গুটী আপনি বাড়িবে 

মধুর মধুর রসে পারপুর্ণ হবে। 
পরিপক্ক হ,&ল শ্রীরাধামাধবে 

ভক্তি করি ডালি দিবে দিযে ॥ 

গ্রেমোস্ভাসিত হরিদাস তখন নুরে বরে মিলাইয়! গাছিলেন। 

দীন হরিদ[সের সেদিন কবে হবে, 

কবে গুরু মোরে ব্রত নিযে যাবে। 

গ্রেমফল মোর কবে ব প1কিবে, 

রদ! পদে ডালি দিবে দিখে॥ 

হরিদ।দ--সেই কলতর্ শাখানন জোড় লাগাইতে পারিলে 

আর ভাবন। থাকে লা। ধতকেন ট”কো জপরুষ্ট ঘা!মের চার। 

হউক ন! শ্রীগোবিন্দ ভোগের শাখার সহিত একবার জোড় 

করিতে পারিলে অবিলম্বে সেও গোবিন্দ ভোগ হইয়া যাইবে । 
চিন্তাধণি যাহাকে স্পর্শ করিবে, এক মুহুর্তে সে কাঞ্চন হইবে। 

বুঝিলাম স্দৃগুরুচরগাশ্রয় ক্যত্যন্ত আবশ্তক । 

ওুকরুদেব--বতলস স্চোম!কে আবার বলিতেছি যে এই ভ্ীচরণ!- 

শ্রঃট। পুর্নমাত্রায় হওয়া চাই, কান্মমনোবাক্যে তাঙাকেই তৰ- 
পরের কর্ণধার বলিছ্গ। আত্মসসর্পণ করিতে হুইবে। সর্ধ্রচ্ষু 
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জভগবান ভাবগরাহী ; ভিনি গ্রণ চাছেন, খটা পোপ চাছেন। 

গিল্টা চাছেন না| কেবল মালা তিলক শিখাসুজ্র চাছেন না, 

উক্ত বৈষণব- চিহ্রাপমহ্বিত গ্রকৃত বৈষবত| চাছেন। সেখানে ভেল 

আদৌ চলে না, বা আধামাধি বন্দোবস্তও চলে না। অন্য পঙ্জে 

ক। কথা, কষ্ণগ্রেরসী ব্রগোপীর! যতক্ষণ বন্ত্রহরণরূপ শেষ পরী- 

ক্ষায় উত্তীর্ন হইতে ন। পারিয়াছিলেন, তওক্গণ ব্রজরস ম!ধুরীর 

পূর্ণ প্রেমলীল। আনন্দরসপৃর শ্রীরাসলীল।মৃতশ্বদনের সৌভাগ্য 

হয় নাই। 
হরিদাস--গ্রাভে।, আপনার সঙ্গীতে মহা গ্রতু শ্রীকষ্চগৈতত্ত 

দেবকেই শ্রীগুরু বলিয়! সুচিত হুইয়াছে উপলব্ধি হয়| 

গুকদেব__ই। তাই বটে, তিনিই জ্গগদ্গুরু, তাহার শ্রীমুখ 

নি:স্থত উপদেশাম্ৃত হইতে এবং তীছা় অমূল্য চরিতামৃত 

আলোচনায় তাহাই ৪০ বুঝ। যায়। তিনি নিজেই 

বলিয।ছেন-" 

আপনি, করিব ভক্ত ভাব অঙ্গীকারে। 

আপনি আচরি তক্তি শিখা ইমু সবারে | 

শীল গোস্বামীপাদের। এই তত্ব উপাসন।-এপালীতেও বগি 

ক্ষরিয়। দিয়াছেন । 

্রক্মরন্ধ স্থিত-পদ্মে সহত্রদলশে!ভিতে | 

জীগুরুং পরমাত্ানম, ব্য।খ্যামুদ্রাল তক রং | 

দ্বিনেত্রং দ্বিভূজং পীতং ধ্যায়েৎ অখিলসিদ্ধিদং | 
“হিনি ব্রচ্গবনথস্থিত সহল্রদল পল্পমধ্যথ কর্ণিকায়ে বিনাজিত 

হিনি পক প্রদানিত্ত করিঃ। পরস্ধব ব্যাখ্য। কিয়! শীবের 
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কৈতন দুগ করিতেছেন, যিনি দ্বিনের, গ্বিভুর, পীতবর্ণধারী, যিনি, 
খল সিদ্ধিদাত। পরম।আআরূপী সেই শ্রীগুকদেবকে ধ্যান করিবে। 

বুবিলে এট দ্বিকুপ্প, দ্বিদেত্র, গীতবর্ুধারী ফেঠ ইনি তোমার 
সিদ্ধি দাত পগম মঙ্গলালয শ্রীগীনাদদেব কিনা 

এখন এই নিগুঁড় তত্ব কিঞিৎ আবরণ মধ্যে থাকিলেও ও 
পী্পর্ণেই ধরা পড়ডিয়াছেন, ছনন কলির প্রচ্ছন্ন অবতার লুকাইয়! 

থু];কতে চাঙেন, কিন্তু ভক্তের নিকট গে লুকোচুরি ভাব বেশীঙ্ষণ 

পাকে না। শ্রনরা/লীল। সময়ে চতুর কানাই লুক(ইয়াছিলেন 
এন" চতুভুক্ধি রূপ ধাঁর॥ করিয়া গম্ভীর হইয়। বসিয়।ছিলেন, কিন্তু 

কুষ্ণগেমময়ী শ্রীমতী নিক্টন্ত হইবাদাত্র সব লীল!-চাতুরী ফুরা- 

উদ গেল, চতুভূজি শ্রীহরি মুহুর্তে িভুজ মুরলীধর হইলেন, সব 

গাম্ভীন্য ছুটিস। গেল, পুর্র্বৎ বিদগ্ধ হইলেল। লীলাকল্লোল- 
বারিধি শীমন্মগা গভুর চরিত্রের উন্ঘপ অলেক টৈচিত্রা-ভাঁধ হয়| 
৬/কাশীদামে স্বয়ং গগদ্গুরু শ্রীসন্মহ।-গ্রভু শ্রীকর গ্রদারিত করিয়। 

গৌড়েশবের গ্রধানামাচা বুহুম্পতিতুলা বুদ্ধিমান মহাপ্রবীণ 

শ্ীপনাতনকে যখন সাধ্যলাধণতত্ব ব্যাখ্য। করিয়। বুঝাইতেছেন, 

দেই তুন্দর চিত্রটা স্মরণ কল। কলিযুগ।বভার ব্যাখ্যাকলে 
মহ(এগভু বলিতেছেন কি শুন £-- 

কৃষ্ণ নাম সন্থীর্ভন কলিযুগের ধন 
পীতপর্ণ ধরি তবে কৈল প্রবর্তন । 
প্রেমভক্তি দিল। লোকে লঞ্চ ভক্তগণ ॥ 
ধশ্ঝ প্রবর্তন করে ব্রজেজনন্দন। 
প্রেমে গায় নাচে লোক করে সঙ্কীর্তন॥ 

ভ্রীচরিতাযুত। 
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,. খালে পাতবর্ণ স্বরূপ লক্ষণ । কলিতে ধিনি বর বর্তীন 
গারতোছেন, তিলি' কংশ।বস্ঠার বা যুগাবভার দছেন, তিনি নং 

গুর্থরহ্ধ ভানন্দনদন। পরম ভাগবত শ্রীদনাতনের বহ্বর্ষের 

লযহপো দিত অতি মধুর সিদ্ধ।স্তটাী আজ পাক। হইগ, (রুমে পুল- 

[কতাগ্ধ হইলেন, লোভ বাড়িল, এমন সুযোগ ছাড়িতে পারিলেন 

গা, স্ুম্পই শ্বীকারে কি (0199. 09102891902 ) বাহির ফারতে 

হইবে। দেশ, কাঁপনুপাত্রজ্ঞ, সুচতুর সলাতন তাত এখন মুখর 

কইলেন প্ঠাভ আমর! কলিহত জীন, কলির আনভারকেই আগি- 

শ্চ্নরূপে বুঝিতে চাই, দয়। কারে বিশদও।ল বুঝায় দিউন। 

তখন গৌরগতগ্রাণ শ্রীলনাতন শ্রী মন্বাহা 2ডুধ শ্রীমাতিতে পলক” 

বিহীন নয়ন স্থাপিত করিয়। শিব 5101 সাঙলেনতাদিজ1ভো খিশি 

তণ্তভেমকাস্ি গ্রকও শরীর, ভ্তপ্তোদপবিস উপ হচ আ্গাকুলঙ্বি 

ভুম্ব, কমগলোচন। যিনি শান্ত, দান, কষা ৩৮7 317 পস্ি নংপল 

শীল, সর্বভূতে মম, যিনি চন্দগ!ঙগদ মাদা॥ উঁষ+ ঈইয়! 

ভ্রীলন্বীর্বনে খ্মানন্দে নৃত্য করেন, [তিনি কালগ ক্এনার 

* ন। পিশ্চয় করিস! ঝলুন 1৮ খু এক্টব!র ঠেকলেন, কের 

নিকট আর লুকাতে পারিলেন ন1, ঈঘং ছালিয়া বাজলেল, "ই 

হগচেছে, চাতুরালী ছাড় সনাতন”। 

“অবতার নাহি কহে আমি অপার । 

মুনি সব জানি করে লক্ষণ বিচার॥” 
ভচরিতাষ্ত। 

ক্স স্পট শ্বীক্1রোকি কাহাকে বলে ? 

শীল গো হীগাদে রা আরও বিশদ করিয়! শিখা ইয়।ছেন-: 
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» গুরুং গৌর।ঙ্গং দ্িভু্গং বরদং করুণেক্ষণম,| 
বন্দাবন-নিকুগ্তস্থং কল্পপাদপমূলগং ॥ 

রাধামাধবয়োঃ প্রেষ্ঠং শ্রীবিশাখ। সমন্বিতৎ | 

গে।পরাম|গণৈঃ যুক্তং বন্দে পতত পাবনং | 

যাছার কমললোচন হইতে অন্ুক্ষণ কুপান্ৃত ক্ষরিত হইতেছে, 

যিনি যুগলকর উত্তে(লন করিয়! জগনুঙগল শ্রীহরি নাম বিতরণ 

করিতেছেন ও পতিত অপম জনকে বর গ্রদাদ করিতেছেন, বিন 

পঠিতভোন্ধ।রণ, যিনি মধুর জীহন্দারপা মধ্যে ভ্ীকজতরমূলে যথা 

জীপ্রীর/ধ।ননঢুলাল সাঙগণীগণ পর্দিবৃত হইয়! রাস-বিলাসরসে 

নিমগ্ন আছেন, তগার স্বকীয় পিক রযুক্ধ হইয়। ভীরাধামাঘবের 

আত মন্তর্। গুরুর! শ্রীবিশাখ। ঠখীবরূপে বিগাঙ্গিতা আছেন, 

সেই পরমণ্তরু গৌরঙহুন্দরূক বন্দনা! কগি। 

হারদাম-_-অছে। অমর ধন) আমাদের মত মৌভাগাবাল 

জগতে আর নাই। আহা) আমদের গ্রাতি জীগগ্রনানের অঙ্থত্র 

কপ, তাই তক্বূপ ধারণ ক্ষরিয়া আমাদিগের ভি নিজজন 

হইয়। পউ্রীধাম নবদ্ধীপে উদয় হইয়াছেন! আবার কেধলমার 

শাস্ত্র যুক্কি বা উপদেশ দ্বারা লে, নিজ জীনগে ও গ11রিষদগণেকষ 

জীবনে লিগুঢ় কুত্রগুলি কার্ধেয আচহণ কারয়া মাধালাধলতত্ত 

ফুটাইম| রাখিয়াছেন। কেবল কণম ধন্য শখান যায় ন।, তাহ 

শমুখে বলিয়!ছেনু :-- 

“আপনি ন। কৈলে ধন শিখান ন| ফয় 1৮ 
ফেমন করিয়! সাধনের উত্তঙ্গ শিখরে আনম জরে উঠিতে 

হইবে একদিকে তাহার বিধিশানষেধ মমস্িত পেদবেদান্তাি 
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সেপ্মত শান্্।দি শিক্ষা দিলেন, অন্তদিকে উজ্জ্বল ছৃষ্ট।ম্ততায়! [করুপে 
এ ধর্দশিক্ষ। কর্মে পরিণত করিতে হয় তাছ1ও শিখাকলেন। এ 

শিক্ষার মধ্যে কিছুই বাদ পড়ে নাউ, ব্রদ্দচধ্য, গাহ্স্থা, বা৭2স্থ 
ও ভিন্ষু মমন্ত আশ্রমের শিক্ষা! এখানেই পাইবে। এমন পুর্ণ 
উৎকৃষ্ট শিক্ষা জগতে আর কোথ।ও পাওয়। যাঁইবে ন!। গৌড় 

জনের ভ।গ্যের অবধি নাই; বাস্তবিক ণথালালী অবতার” বাজ" 

লীর অতি নিজন্ব বস্ত, এমন দুর্লভ রটকে যে আমর। ঠিনিশ!স 
লা, ইছাই আক্ষেপ। 

গুরুদেব-বংস? আমর! যে মহাভাগ্যবন্ তদ্ধিষমে সন্দেহ 

নাই, আমর! জগতের যতটুকু খবর রাখ, তন্মধ্যে এই ভারত- 

ভূমিই ধর্ম্গতের কেন্দরস্থিত মধ্যমণি, অ।বার হিন্দুরাই €দেই 
সহাদত্ের শ্রেচঠী, অধুনা গৌড়জনের।ই সেই মহানিতের একটেটিধ। 
সনদ / 81920091% ) পাউক়্াছে। এই চিস্তামণির সংখাদ সমুদ্র- 

পরে গিয়াছে, অচিরাতে সভ্যজগৎ ছাইয়। পাড়বে। 

হরিদ[স--গাভু, তিলি গছ হুহয়! অ[ব|র অন্কের নিকট 

হইতে মন্ত্র লইলেল কি জন্য ৭ 

গুরুদে ব--শীল।ময় প্রীগৌদাযের শমন্তই ক্ছাভুত লীলা; তিনি 

মানবলীল।য় ঠিক য।নবাচরণ শীক।র করিয়াছেন, নচেৎ মপাওণে 

শিখিনে কেন? , ইহাই এষ্ট অণতারের বিশিষ্টত। তবু সন্পবৎ 

শ্ীমন্্রটী রুমে গুরুদেবের কর্ণে দয়া পরে সেট মন্ত্র নিজে এুছণ 

কৰবিয়াছেন। ইহাতে তাহার অগদ্গুরুত্ব ও শিষ্য উন্ধ [দিক 

বগা গঙ্লি | 

| . শগ্দাস  বুঝিলাম, কিন্তু আর একটি নুইন গোলে পরিধাম) 

-জরীচর হামুতে প1ছয়।[ছি | 
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রাধাকৃষ্জ এক অ।তম ছুই দেহ ধরি। 
অন্যোন্যে বিলসে রস আস্বাদন করি ॥ 

সেই দুই এক এবে চৈতন্য গৌসাই । 

রম আন্মদিতে দৌহে হৈল। একই ॥ 
র।দ141 কৃষ্ণ ভীগৌরাঙগ, এখন শুনিতোছ--জ্রীগোয়াজ, 

উগুরু !-আবার তিনি রাখামাধবয়ে।ঃ গ্রেষ্ঠ। তিনি নিজে 

শ্ীগ1ধ!ম।ধব একাধারে হইলেন, আবার তাহাদের প্রেষ্ঠালি 

হহলেগ কিরপে? * 

গুরুদেখ_ ইহাতে গোল কিছু নাই। শ্রীগৌরাজনুন্নর 
€রাধা1কৃঞ্ণ) বটেন) আধার তিনিই গুরুরূপ! শ্রীবিশাখ! সি 

বটেন। রমতত্বব1রধি শ্রীপাদ স্বরণাগেস্।মী নিত কড়চ।য় 

মহাঞতুতত্বের কিন্গপ বিচার কারিয়/ছেন দেখ-.. 

রাণ। কৃষ্ণ-প্রণয়বিকৃতি হ্লাদিনীশভি-রস্ম | 

দেকা অ্ুনাবণি ভুবি পুরা দেহভেদং গতৌ তো 
চৈতন্যখ্যং প্রকটমধুনা তদ্বয়ং চৈক্যমাপ্তং 
রাধাভাবছ্যুতিস্ুবলিতং নৌমি কুষ্ম্বরূপম,॥ 
শ্রঠ বাল/তছেণ--“একমেবাদি তীয়ং৮। শ্রীচনিত।সত 

বালতেছে৭-“অদয় জ্ঞানতত্বন্ত কৃষেের শরূপ,” ইছ। মুল 
কণা । এপানে *ক৬ এরষব আঅন্তনি(পষ্ রহিলেন, সুতরাং এক 

আক্মা) হছ। [পন্য আখার অনাদিকাল হইতে পুরুষ-গরকৃতি 

লীগারসা:শ্রুত ভচয়া ৬০1০ বিলান কন্গিতেছেন। এখানেও 

“রাধা পূর্ণশ্ভি কৃষ্ণ পুর্ণশাজিম।ন৮ ইহাও নিত্যবস্ত/ 
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ককের মধু ভ্ীগোলক্বদ্বাবলও নিত্যাবস্্। তগায় ধুগুল 
ুর্তিতে শিতালীল। হটতোছ। অধুনা উনবন্থীপে পুরুদ একনি 

একক্রীডৃত হই! শ্রীগৌ বাগলুন্ন দরংপ একট হুইলেন। ভ্াডগবাল 
[বকন্ধ সর্দাশ্রর়? কাহ|তে পেশ কালের কোনব্াবধপান থাকিতে 

গ্রে লা। পুর্ণ ও অনন্ত সর্বত্র সর্বগমনেই পূর্ণ ও অনস্ত। শক্কি 
ও শক্ষিমান এক হ্রয়াও পৃথকরূপে গ্রাতিভ।ত, আবার পৃথক 

শক।শ হইগাও একবস্ত ;ইহ।কেই বলে অচিস্ত্-ভেদাতেদ। 

ইহাই ভ্রীটাফব পন্ধের মুলভিত্তি। শ্বরূপ গোস্বামী আরও কি 

বুঝাইলেন শুন। রি | 
শ্রীমন্তী ঝাণিক| শ্রীচফগেম-লারতভৃতা মভাতা বন্বরূপিনী 

ভীকৃষ্েরই হলাদনীনায়ীশরূপশক্তিত হুতরাং শ্ীকষ্ের সাহত 
মুলত: অন্ভিনাত্ব।। খঅণচ নলিতালীলায় যুগলমুর্ধিতে নিতাক।ল 

শিতাধাষ শ্রীগে।লকবৃন্দাবনে বিরাক্তিত। তবে বৈবন্বত মন্বত্তবে 
অষ্টবিংশচতুর্,গে দ্বাপবের শেষে এই ভূষতগুলে বাদ! রষ্ঝ ছুই দেহ 

ধারণ কিছ! এ্রাকহচক্কুগো চির হুইয়াছেল। পরস্পর মধুর ব্রথু- 
্সমধুরী আন্বদনই একট লীগার" উদ্দেস্ত । আবার এক্ষশে 

বর্থাৎ ১৪০৭ শকে ফান্তনী পূর্ণিমা নবরপাস্বাদলের নামত 

ছুই মূর্তি এক্সীতৃত হুইয়। শ্রীপাম লবস্বীপে শ্রীকষচৈতন্থন্ধূপে 

রী 

শাকট হইবেন। লমকালেই.ধাভর বিলাপ বুঝিতে চইবে। 
হয্সির/স--গাভো ! এক সময়ে খায় হনে পাপ, তাহ 

চিক বৃদ্ধির গস] হইতেছে ন1!] 

”. গুরুদেব নম্র মাচ শান্ত দ্ীব, পরিমিত পিরিতি 

খা! ব্মবিচিন্ত্য গহশক্তির ধাপ কষা সহজ লছে।. লবণের 

টুল সমুদ্র মাপ করিতে পায় ন!।.: যিনি গোলক জান 
91, 4 নই 
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হুর মদনমেোছল। তিনি ভবৃদ্বাবনবিহারী জাসবিলামী গে।পী- 
না, তিনিই ভ্রীনবন্ধীপবিহু। রী" সংকীর্বনৈ ক পিতা. গো গ্হরি ? ) 
আবার তিনিই পরমাত্মারপী সর্বাশীবাধিষ্টিত ভ্রীগুরুদেধ ও শ্রীকুা 
মধ ভ্রীবাধামাধবের বামদেশে অবস্থিত পরম অন্তর প্ীাবশাখ। 
সথখী। যাআাদলে এক গোবিন্দ পাকা দাড় পরিস্ক! বীণাহস্তে 
পরম কৃষ্ণভত্ত শ্রীন। রদ হইয়! আ[সিলেল, আবার কালে। শ্মশ্রুগুন্ 
লাগাইর!, তাল গরিয়া কৃষ্ণদেষী হিরগ্য্ শিপু হুইয়া দেখা দিলেন, 
অ।বার পরক্ষণেই শশ্রগুন্ফ শৃন্ গ্রাহল।দমাত। কযাধু হইয়] আবি. 
ভূতক্ইলেন। যে চিনিল সে খুঝিগ এক গোবিন্দ ত্রিমুর্তিতে 
শুকাশ। 

হরিদ[স-...তাঁছ! যেন বুঝিপাম, কিন্ত এক সময়ে একই স্থানে 
বিভিন্ন প্রকাশ বুঝব কিন্ধপে £ রক 

গুরুদেব--পুর্ব্বে বলিয়াছি তিনি দেশকালাতীত ; ইহাই 
অচিন্ত্যশক্ভি তর্কঘুক্তি বাম! ইহা বোধগম্য নছে। 

অচিন্ত্যাঃ খলু যে ভাবা ন তাংস্তর্কেন যোজয়েৎ |. 
প্রকৃতিভ্যং পরং যচ্চতদ্চিস্তস্ত লক্ষণং ॥ | 

সেই কৃষ্ণ সেই গে।পী পরম বিরোপ । 
অচিস্তাচরিত্র প্রভুর অতি স্থছুর্কোধ ॥ 
ইথে তর্ক করি কেহ না কর সংশয়। 
কৃষ্ণের অচিস্তয শক্তি এই মত হুয় ॥ 

.. তর্কে ইহা নাহি মানে-যেই ছ্ুরাটার। .... 
কুম্তপ|কে পচে সেই তার আহক নিদ্ঞার॥. .. 

|  শীগিতাযুক। 
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, ' তুমি অনস্ বায়স্কোপ (7105০০9) দেখিঘাছ, কেমন একুটী 

মানুষ হ'তে টুকু টুক ক'রে দশ বারটা লোক বাহির হুইল? 

ক্ষেহ ভূ সাঙ্জিল, কেহ ভাতা সাজিল, আবার কম্মাবনানে সব 

একে একে দেই সুলচিত্রে মিশিন্ন। গেল। ইহ দ্বারা দেই 
'আগ্ারৃত লীলার কতক্ষ আভাসবুঝা যায়। 

পঞ্চতত্তব একবস্ত নাহি কিছু ভেদ। 

রম আন্গা্িতে তাই বিবিধ বিভেদ ॥ শ্রীচরিতা মৃত 

ইহাই লীলাটবচিত্র) ইহাতে বিশ্বাগ না করিলে ভ্ীতগবালের 

সর্ববশক্তিম তায় অবিশ্বাসী হইতে হয়্। 
এক কীচ্চ! বুদ্ধি লইয়! আমর! বুঝিতে ন1 পারিলেউ তাহ! 

অনস্তব বিয়া অবিশ্বান কর! কর্তব্য নহে । “উপরে জাহাজ 

চলে নিচে চলে নর” তুখি ধারণা করিতে পার ন। বলিয়া ক 

আগভ্ভব বলিবে 1 তারবিহীন বার্থ!বহছ € সদ 1:51555 [210219- 

[07 ) আমার ক্ষুদ্র মন্তিক্ধে গ্রবেশ করিতেছে ন1 বলিয়। কি উহ! 

বিকৃত মন্তিক্ষের বিক্ষেপ বলিখ € তড়ুদ্কর্ম। রামমুর্তির কভু 

শক্তির পরিচয় স্বচক্ষে ন1 দেখিলে, ক্ষুদ্রপ্রাণ মনুষাবক্ষে প্রকাণ্ড 

হুন্তী চাপিবার কথ। ফেবিশ্বাম করিত? মন্গুষো এসমস্ত সম্ভপ 

হইলে, বর্মশক্রিমান পরমপুরুষের অসাধ্য কি? তাই কবিরাজ 

গ্রোস্বামী বলিয়াছেন-- | 

অলৌকিক কার্যে যেজন না করে বিশ্বাস । 
ইহলোক পরলোক তার দুইলোক নাশ ॥ 

. এ ছিদাপ--ভীহদ্বাধন লিনাধাম, শরীর বিলাসও দিত্যধস্্। লে 
স্থলে-পডুবি পুর কৃথ[টীতে যেন নিতাত্বের অং হয়! | 
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। শরদেন--মহা'নবাকে। ভ্রমপ্জাদাদ নাই। হুর অনুঙ্গণ 

স্মগকশ। তবে “এইমাত্র এখানে উঠিলেন” অর্থে এইমাত্র আধা. 
দেখ দয়নগোচর হইলেন, উট বুঝিতে হইবে। 

ফর়িজ!স_ 20511 ক্ষমা করবেন, অনেকে মহাগ্ডুকে পুর্ণরঙ্গ 
বলির! মানিতে চাঙেন না ॥ তছায় ঈশ্বরত্ের শান্তগমাণ কি? 

্রুপেব-বংস, একপ! আর নৃতনকি? পর্ধ্দেশে সর্ধ- 
স্বানে এই চিতই হুইমা থাকে । নচেৎ মানায় রাঙা টিকবে 
কেন? 

ঈশ্বরের কৃপালেশ হয় ত যাহারে। 
সেই ত ঈশ্বরতত্ব বুঝিবারে পারে ॥ 

সর্ধশ।স্র-বিশার়দ মছাভাগবত গ্রীল কবিয়াজগোম্বমী অতি 
হৃন্পররূপে শ্ীরুষটৈতন্যততব বিচার করিয়!ছেন, তাকার পুনরা- 
লোচন! অনাবশ্তুক। স্বয়ং মহাগাভুক শ্রীমুখবাহীতে তাহার স্বর 
স্বরূপ হাট! প্রকাশ পায়াছে, তাহাই চোমাকে শুনাইতেছি। 

পূর্বে পাউরাছ যে, শ্রীদধাতন-শিক্ষা সমরে মনা পভ শিজেই' 
বলিঙ্/ছেন যে, ভরীব্রগেত্রণলান দ্বগং যুপপরপরর্তক । আবার 
আন্ত চিত মেখ_. 

রসিকতা চুড়াঙণি গোপীকন-সনোছর ভ্রীনঙ্গননদলের এবার 
নুন লীল।। এবার ছন্ন কলিতে গাচ্ছত্রতাষে প্রকাশ ; ভাই 
কল অঙ্গ পৌরাজ করিয়াছেন, চাচর চিকুর যুদ্তাইনস। যুক্তি. 
মন্তক হইয়াছেন) মোহন বেণু ছাড়ি! দও লইয়াছেন। চডুদের 
লাজলজ্জ! উত্তম হানে, ইন্ববেশে সকলের চক্ষে বেশ্ বুলি দর! 
নাচির! গাহি বেড়াইতেছেন ॥ শেষে লনা।সী বাজিছ। প্ীধশাখ! 

? ৬ পা. 
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(রা হাসান ) স্রমীপে উপস্থিত হইলেন। প্রথমে ইইগোঠী, 

পরে লাধদতত্ব রমহত্ের আলাপ হইল, তখনও ধর পড়েন নাই। 

গু(ধহ।ছিলেন সেখালেও চতুরত। চলিবে, কিন্তু বিশাখ! সব্থীও 

কম চতুর। নছেল, মান! সুছেলিকার কিছুক্ষণ তাহার চক্ষে 

ঝলপিক্ন। রাখিলেও আব্ধিলম্থেই স।ছজিক এ্রেমদৃষ্টির বিকাশ হুইল । 

তিনি সন্ন্য।িষ্রীমুর্ধিতে তখন কাঞ্চন-পঞালিকার আচ্ছাদিত 

তকাদের লেই সবংশীবদন সুপরিচিত খঞ্জননয়ন শ্যামনুন্নর মুর্তি 

দেখেলেন। হাপিয়! বলিলেন, শছে লন্য।লীঠাকুর, চাতুরাপীর 

আর কি শ্থীন নাই? তুমি কে বল? তাল দানুষের মত এখনই 

পরিচয় দেও, নচেৎ এখনি লব ভারিভুরি ভাঁলিয়। দব। 

_ *বিশাখ। কছিছে বাণী শুন ওহে চিস্তামপি 
কেন জার করহে ছলন।। 

তুমি যতই লুকা”তে চাও ততই বেকত হও 
তবু তোষার শ্বতাব ছাড়না ॥” 

তবু বিদপ্ধরাজ চতুর়ত| খেলিতে হাইতেছিলেন, কিন্তু বেগ- 

তিক দেবিয়। শেষে মত্ত আকপটে বলিয়। ফেলিলেন। দি 

 কখার যুখরাকে.নিরত্ত করিতে চে্। পাইলেন্ু। “তোমার গিকট 

লুক চুদ্ধি চলে. ন!) ভুমই ত নাটের গুরু, আমি লুকাতে গেনেও 

তুমি গ্োমকলে ধরিয়।, ফেল? তুমি নিভাগীলার নিত্যালিনধ। পরম 

 খ্ন্তরঙ। বিশ্ব! সনদ, অ!মাদেয়,সদত্য তরণীল। তোমাকে বুইরং। 

তোমাকে দেই নিগৃড় ঈহত বলিতে, ব সেইরপ দেখ/ইতে কোন 

২ আগ নই) এই বে গৌর অঙ্গ দেখিতে, উহ। লামার দিগ 



লাধনজ্ঞতন্বিচার |] ৪৬ 
বন্ত দে, উহ! হেমবরনী শ্রীমতী রাধার অজম্পশে উদ্ভূত 
হইয়াছে । আন্ছিকে তাহ! আর পরিচয় দিবার আ।বন্ঠক,লাই, 
বেছেতু শ্রীমতী ক্কঞ্ণমনোদো হিনী ভ্রীনন্দছলাল তিন অন কাঁহছাকেও 
স্প্শ করেন না। আমি পেই ্রোমমীর তাবে আত্ম মন অ]য়োপ 
করিয়া ভাবিতে ভাবিতে এইরূপ তাব ও কাত্িমুক্ত হইয়াছি। 
'রাধ।দেহরুচাুতং কঙমিদংস্রামে পি গৌঁরই ভবং» 

আললাবৃন্নাবলচল্পু। 
ইহাই অত্যডূদ্ হইলহযে, প্রীরাধার দেহফভ্তিতে শ্রামহদ্দরও 

গৌরবর্ণহইলেন। * | 
“ভ|বিতে ভাবিতে রাধা ভাবেতে হয় কৃষ্ণ রাধা”। 
এই বলির! রসরাজ মহাভাব হই শ্রীমুর্তি ও অড়ূত মিলনে 

একীভূত মূর্তি মেখাইলেন। রার রাধানন্দ সে উচ্ছ,সিত প্রেম- তরঙ্গ গামলাইতে পায়িলেন না, মুচ্ছিত হইয়। পড়িলেন। ' প্রভূ তাহাকে শ্রীহত্ত ছ!র। স্পর্শ করিয়া খকৃতিস্থ করিলেন! 
ফেমল এখন এনগৌরাঙ্ত্ব বুঝলে? শাস্যুক্তি দুরের কথা, 

একেবারে স্বয়ং তিনি রাসার্মানিক এাত্রিয়া (07065221087 80917 918) 
ক'রে বুঝাই] দিলেন) তবু যিনি লা বুঝিবেন, তাহাকে ভগবান্ 
এখন বুবাইবেন ল বুঝিতে হইবে। | 

হর়িদাস_শ্গুর যখন স্বয়ং উশ্ববস্বরূপ, তখন আবার 
ভীযাধামাধবের প্রেষ্ঠ বলিবার প্রক্জোজন ফি ? ্ 

. সকদেব-বৎস, ভ্রীকফ্গ্রেমধন একমাত্র তক্তিদাধনে লত্য। ভিজ বহুবিধ, তাহা পরে আলোচিত হইফে।. তক্মধো শ্নাগভক্কি 
লববাশ্রেকঠ, ইছ! শুদ্ধ প্রেমিক অজবাসিগথের নিজন্ব বস্তা. অবিষন্ব 

বিস্ঞামিউভাবে পরে আশ্বারন করা ঘাইবে। জীককের, বজরল 
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বদাধন এই জাগার ভি অন্ত এাক।রে মংঘটিত হয় লা। ম্হা- 
খড় নিগে বলির ছেন.. 

কম্ম জপ যোগ জ্ঞ।ন বিধি ভন্কি তপ ধ্যান 
ইছ। হইতে মাধুর্য দুর্লভ | 

কেবল যে রাগমার্গে কষ তজে অনুর!গে 

তারে কৃষঃ মাধূর্ব/ সলত ॥ | 

এই রাগানুগ! ভক্তির অনুশীলন করিতে হইলে শুদ্ধ নধুর 

ঝরঞ্গভাখে অর্থ!ৎ বছাতে উীরুফকে নিগজন, পাতি, পুত্র বা! লখা- 

ভবে, (উশ্বর্ধেযের লেশুমাত্র থাকিবে না) তঞ্জন করিতে হর। 

বঞজঝ।সীদের গুদই সন্বন্ধ অনুকরণে গুরুরূপ। সখ অন্গ! হনে 
ভঞ্জন করিতে হইবে । 

লখীর অন্ুগ! হ'য়ে সিদ্ধলেব! লব চেয়ে 

ইঙ্গিতে করিব নব কাজে । 

স্বাধীনভাবে তঙলে ইহাতে [সান্ধলাভ হয় ন। 

অতএব গ।লীভাব করি অঙ্গীকার 
রাত্রি দিন চিন্তে রাধারুষ্ের বিহার ॥ 

নিদ্ধ দেহ চিত্তি করে তাহ।ই দেনন। 
সথীত্রাবে পায় রাধাকৃষ্ণের চরণ ॥ 
গোপী অন্ুগতি বিন! এশ্বরধ।ত্ঞানে | 

ভগ্গিলেহ লঃহি পায় ব্রজেজ্দনন্দনে ॥ 



মাধনতক্ুরিচার | র্ 
» আ্তবা। 'রাগাভুগপন্থী সাধকগণ ভাই জি ট্ঙীপ হউলেও অন্গাধাকৃফ ধুখলনূর্তির বামভাগে গুরুরণা সখীকে পৃণকৃত।বে খ্যানধরণ! করেল। সেইতন্ত “আচার্ধা মং বিজানীয়াং” স্থানে 

গেস্বাসিপাদের। “মাং” অর্থে মদীং ৫৫ষ&ং করিয়!ছেন 1 
হরিদাস- _ভ্ীদন্মাঞভু গুরুরণ। বিশাখালখারণে গ্রাকট 

হইব!র উদ্দেস্তা কি? 
» গুঁকদেব-_-উবিপাখাহুন্দরী মুল গু, তিনিই শ্রীরাধাকৃফের 
গোমাবিলাল-শিক্ষায়ত্রী, হতরাং নক্লেরই গুরু, এদিকে মা" 
এডুও ভগদৃগুরু। এই রাগভজির প্রবর্তক রং জীব্রজেশননান, 
তিনি গ্রকটলীপার এই রাগতক্তির অবতরণ! করেন। 

“যে লাগি (কষ) অবতার কহি দে মূল কারণ 
প্রেমরস শিরধ্য/ন করিতে আস্বাদন । 
র/গমারগ ভভ্তিলোকে করিতে, প্রচারণ॥ 
ব্রজের নিশ্মল রাগ শুনি ভক্তগণ | 
রাগমার্গে ভজে যেন ছাড়ি ধর্ম্মকপ্মর।৮ 

এই রাগদার্থ ভজনের সুজকর্ত। শ্ব়ং গে।লকবিহাণী জীন, 
নঙন, ্বাগরের স্েভাগে ইছার প্রাবর্তীন। আবার কলির এখষ 
সন্ধায় ভ্ীকবচৈতন্ত রূপে তত! অঙ্গীকার করিয়া, সেই : সুজকর্জ। ীপন্বছলাণ শচীর হণ।গ হইয়া উক কুতর ভাবযবর্তী কইলেন? কবল গোকশিক্ষাই এ স্থলের উদ্দেখ। ই্রাং ভিনিই লোকখক কিলাবুধ। তিনি এ নমস্ত দিগৃঢ় ৃ ত্রের বিষ যয ধরলেন এবং কাব্য পরিণত করিয়া দেগ্খংসেশ |. 
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এই মত ভক্তভাব করি অঙ্গীকার 

আপনি আচরি ভক্তি করিল গ্রচার ॥ 

ব্রন্থভাব ব্রন্দগেজনন্দনদের লিখস্ব বসত, তাহ! ভান পা?! তির 

গ্ষন্ক কেহ প্রচার করিতে সমর্থ নকেল। তাই কাবার ফথালময়ে 

কলির জীবের প্রতি সদয় হট! ককপাবাভার শ্রীকৃষ্চৈতন্তন্বপে 

আ[বিভূত হইব! নিগুড় ভ্র্জরলমাধুনী দীবকে শিক্ষা দিলেন । 

যে নদুরকর্তী মে যদি করয়ে ব্যাখ্যান। 

তবে সুত্রের মূল অর্থ জীবের হয় জ্ঞান । 

এখন বুঝিলে, কিল্স্ত মহা প্রডুকে জগদ্গুরু হুইতে হইয়াছে। 

'তএব আইস আময়। প্রেমানন্দে সেই পরম দয়াল অগদ্গুরু 
জ্ীরুষ্চৈতত্ত দেবকে নমস্কার কি--জ্ীগৌথাজদেব জরযুক্ত 

হউন। 

নমে! মহাবদন্তায় কৃষ্প্রেম প্রদায় তে। 
কৃষ্ণায় কৃষ্ণচৈতন্যনান্সে গৌরত্বিষে নমঃ ॥ 

শ্ীগুকদে ধবল, দেখিয়। হুখী হইলাম, আজকাল উচ্চ 

ইংরাজীশিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধো শ্রীগরুচরণা শ্র় যে অবস্তকর্তবা 
পেভাব অলেকট। আনিয়াছে। শ্রীযুক্ত রামরুষ পর়মংস দেব 
হইতে এই তত্বটী আরও বিকশিত হইয়াছে? পরমহংলদেবের 

শিল্কাগণ তাকে প্ঠাকুর তগবান্* বলিক্নাই জালেন। ঠাঙ্ছিরের 
 পধাদ শিল্ত শ্বাু বিবেকানন্দ বলিয়াছেল__”া:9 9০৮1 09 
5800 7:898175 20190180 জিও 8008062৪001 ও তা 
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10608069189. পৃ 7978010 (000 ৮71১08৩ ৪০৪] 80015, 20070189 02099, 9 01150 6.0 0:2:0,৯ ৮ ০ - ধর্মগ্রবৃততি অন্ত কোগাও মিলেলা, কেবলা আত্মার আমায় সঞ্চায়িত ক্ম। যে উন্নত বাক্তির আত্ম হইতে এই ধশ্মত।ব 'অহ্ক্র/মিত হুয় ভিনিই গুরুদেব । 

হরিদাস-_তাহা! একরূপ বুঝ! গিয়াছে, কিন্তু. 
“যেই গুরু মেই কৃষ্ণ লেই সে গৌরাঙ্গ । 
নিষ্ঠ। করি ভজ মন গুরুপদারবিন্দ | 

এই মহাবাক্যের উপর সুদৃঢ় বিশ্বাস আসিয়াও অ]সিতেছে ন|। একবার বিশ্বাস আইসে, কিন্তু পরক্ষণেই বিচারবুদ্ধি অপি লমন্ত লই করিয়! দেয়। 
গুরুদেব-সইহ।ই বর্তমান শিক্ষা গ্রগ/লীর বিশেষ দোষ। অজ্ঞ. লত| জীবের আদিম অবস্থ। একপ ইত্ঞান অপেক্ষ! তাহা শুভকর, তখন জীব সাধুশাস্ত্র গুরুবাক্যে (বসবাস হায়ায় না, বরং অজজহ্ইয তাখাতেই লা(গয়। থাকে ।, তৎপরে জানাতিমান, ইহাই পর্ধ্ব- নাশের নু) একুড জ্ঞান হুইল না অথচ আআলগরিম। [সিরা স্বাভাবিক [নর্ভরতার ভাংবটাকে তাড়!হ। দল) জীব তখন বুদ্ধিতে বৃহম্পতি হুইলেন, ধর শয়া দেখতে লাগলেল,সর্ববিষয়ে সংশয়, কুতর্ক লংশযবুদ্ধীকে আকও উনসাচ্ছর় কমতে লাগিল, ভখন বিনাশের পথ নিকটবর্তী হইল, «৫ ংশয়াত্মা বিনস্তুতি”, মধগলবাকোো বিশ্বাস হায়াইয।, জীব উ্তান্ত.. হুইস খুযিতে ল/গিল, ই&/ই মানবজীবনের অমাবন্ত। রঞ্গনী,। ' কালক্রমে বীদগ্করপ চত্রের উদর হংলে 'গুরপক্ষের জলীয় জায় ক্রমে, 



৪৮ সাধন তন্র-শিচীর 1 

ক্রুে তাত অজ্ঞ/মানাকার। দুষীতৃত হতে খাতকে ) আবার 

পৃশিপির উন হুগ, তস্বজ্াানালোক্িতি সাধকের চিত্ত বিখা্ধ ও 
নিপল হয়! শিশু মরপমন্ডি জ্ঞান, পিভামাত।কে দেণতা 
বণিক! জালে, তীহ(র। গ্রাস্তরমটী মুত্তিকে প্ঠাজুরশ বলির! দিয়- 

ছেন, লিশু ক্ঘটপভ|বে তই ধরিয়। রভিয়াছে, লে কোন বিচারকে 

আহবান করিতেছে না, কিন্তু যেমন জ্ঞানের মুখোল পরিন! 

কুজ্ঞ(ন-কতব তাথা স্বন্ধে ভর করিল, অমনি সেই পরমার।ধ্য 
[পওামাত। প্বুদ্ধ বলদ” (019 10019) হইলেন, আর চিন্মর 

জীবগ্রছ জড় পাষাণ হুইপেন। আবার যখন ভগবতকুপায় 

জ্ঞনাসনপল।ক| দ্বার! তাহার চক্ষু উন্মীলিত হুইল তখন আথ্|র 
বুঝল... 

 পিত। ম্বর্গঃ পিতা ধর্রঃ শিতাহি পরমন্তপঃ। 
পিতরি এীতিমাপন্ে শ্রীয়ন্তে দর্ববদেবতাঃ॥ 

যদৃগর্ভে জায়তে লোকে যন্তাঃ স্সেহেন জীবতি। 
স। সাক্ষ।পীশ্ববী মাত। নাস্ডি টার শুরুই ॥ 
সে সঙ্গ বুবিলেন--. 

লাম বিএহ স্বরূপ তিন একরূপ। 

তিনে ভেদ নাই তিন চিদানন্দরূপ॥ .. 
এখন তিনি সর্ববভূতে ভীভগখ।নকে বীন্শ্বরপ বোখিতে ছেল 

- সর্ববস্থুতেঘু বঃ পশ্তেস্তগবস্ভাবমাক্সন্ধ | - ৃ 

সুতা ভগবত্যাজন্যেষ তাগ্বতোদ্তম্ ॥. 
.. ছিনি লকাূতে আগবংস্বরপ দর্শন করন, আন সেই অপবাদে 
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সব্ধুতৃ্ অবস্থিত দেখেন, তিনিই উত্তপ তাগবক্ক। 

অজজল সরপমতি শিশুৰ পিদ্বান্ত_. 

“গরুর কথ। না শুন ফাণে। 
গণ যাবে হড়ক? টানে?” 

অস্ত ইহ! আর্তবুদ্ধিযুক্ত বলির! সফ!ম, কিন্ত পূর্ণ নির্ভয়ত[. 
ইক । 

কুত্ানবিফত মদমত্ত যুবকের সিদ্ধাস্ত-_.. 

“বিচারে জিতিলে শবে গুরু করি জানি। 
যুক্তি তর্কে না! টিকিলে বেদ নাছি মানি।” 

তত্বানুলন্ধিংস। থাকিলে যুক্তি তর্ক পিদ্দনীয় লে, কিন্তু শুধ-  তর্কগ্রবণ্। স্জনাশের কারণ ছয়। 
আবার তন্বহরানে।দপ্ত সাধকের লিদ্ধাত্ত__ 

“আজ্ঞা গুরূণাং হাবিচারণীয়! |, 
“মহাজনে! ৫ষন গতঃ সঃ পন্থা ॥৮ 

ইহা পুর্ণ নির্ভপতাদুচেক নিফাম' ভাব, বালকের নিদ্ধাপুই সার পাক হইয়। ঘুরি! লিল | 
হনিদান--তবে শাস্থাদি আলোচন! করিতে না যাওয়াই ত উত্তম দেখিতেছি। 

এ . খুকুদেক-_উত্তম বটে, কিন শান্রযুক্তিনিদ্ধ নিদ্ধাস্ত আরও, উত্তম | শান্তর 'কোন দেব নাই, দোষ আমাদের ; আমরা শান্েরক্ববমানন! করিয়া লোকাচবের খাতির করিতে হয়ই 'ুবি্বাছি। মৃলবন্ত ছাড়িহ! খোস| লই! বগিগ্া আছি...তাই 
[ *].. 
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থে জাতি ধর্দের নিগুঢ়, স।রভূত, আধ্যাত্মিক তত্বগুলি ভূলিয়! 
গি বাহিক ক্রিদ্কলপগুলকে অরার কামড়ের সায় কামড়াইয়। 
ধরিয়। থাকে, আর কিছুতেই ছাড়িতে চায় না, সে জাতির চুর্নাতি 
থান্তবিক র্েশদ!য়ক | 

হরিদাল-বিশ্বাসকে দৃড়ীভূত করিবার উপায় কি ৭ 

গুকুদেব__আীবেক্॥ এই ভীষণ ব্যাধি হইবে জানিয়।ই পরম 
দয়ালু তগধান্ তাছায় ওধধের ব্যবস্থা করিয়া য়/খিয়ছেন। 

তাবৎ কর্পা!ণি কুব্বীতি ন নির্ধিদ্যেত যাবত! । 

মৎকথাশ্রবণ।দে বা শ্রদ্ধ। যাবন্ন জায়তে ॥ 

হে উদ্ভব! হভদিন নিেরেদ (ব্যি্জভে1গে বৈয়্াগ্য) ন জন্মি- 

তেছে, ব। আমার কখাদিতে অর্থাৎ শান্ত ও মহাগনলাকেে) শুদ্ধ 

(শ্রদ্ব! শক কছি বিশ্বাস ছুদুঢ় দিশ্ুষ় ) না জম্মিতেছে, ততদিন 

ছোর করিছ। শান্ত শ্রবণকীর্তলাদ নিত্য নৈষিত্তিক হর্ছ 

করতেই হুইব়ে। তুলা ঝলশ জলে ডুখিতে চাছে না, গো 
 কগবিস ভুষ/ইতে ভুপাইতে ক্রমে তুল জিিছ! যাইবে তখন টুপ, 

কিয়) তলইঘ! ঘাইবে। ইহার নামই সাধনা ব অসুলীলল। 
কামার কথা বখাস কথিত হইলে আ।মান্ে ভাবরপ জান] 

চাই, বিশেষতঃ একে যখন লহ বিশাস টনি গিমছে, তথয 
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ভাক্চক/রে আমার তত্ব ন। জানিলে মন ফিরবে ফেন? তুমি, 
ছাদের উপর থেকে নাঘিতে চাও, আমি হাত উপ্চু করিয়। হর! 
বলিতেছি “নামার হাতের উপর সটান অজ ছ।ড়িয়। দাও, আমি 
নমাইক। লইতেছি”। তুমি আগাগগ দেখিতে পাইতেছ না, 
সমাজ হাতও দেখিতে পাইতেছ না, কবল আমার কথ গুনি" 

তেছ, তাহাও কখন সত্য মনে হইতেছে কখনওণ্অশবীরিমী বাহ” 
ণেধ হইতেছে, আবার কখনও ব1 মরীচিক1 ভ্রম (11105100,) 

বলছ গ্রতীতি হইতেছে, এ অবস্থায় তুমি কিরূণে আত্মসমর্পণ 
করিবে “রক্ষিষ্যতীতি নিশ্বাস১” ইনিই কক্ষ কারিতে সমর্থ 
এই দৃঢ় বিশ্বাস অ।গে অ।দিলে তবে “গোর্তু তে বরণ৮ অর্থাৎ 

রক্ষাকর্ত! জানিয়। আত্মনিবেদন আসিবে সর্ধপ্রথমে "আমাকে” 

জ(লিতে হইবে, “আমাকে সমর্থ বলিয়। বুঝিতে হুটবে, 
তেই আমার উপর পাক! বিশ্বাম আসিবে 1 আমার দানিতে 

হইলে আমার গুণকর্ম্ম দ্বারা জানিতে হইবে, বেকেতু আমি 

আগা/কৃত বন্ত, প্রাকৃত ইন্রিয়াদির বিষযীভূত নহি, কেবলমাত 
ভক্তিযোগে অবপকীর্তনাধি ছার। আমার লাক্ষাৎ আমুভব ছুইয়। 
থকে । 

ভক্ত্যাহমেকয়। গ্রাহাঃ শ্রদ্ধয়ায! প্রিয়ঃ লতাম, | 
ভক্তিঃ পুনাতি মন্গিষ্ঠা শ্বপাকানপি লম্ভবাৎ ॥ 

একমাজে শরদ্ধ।যুক্তততিত্বারাই নাধুগণ আমাকে প্রি আত্মা" 
রূপে লাঁত করেন, চগ্ডা লও আমাঁতে নিষ্ঠা ভর্তি, কমিয়! জাতি 
ঘোধ হইতে পত্র হইতে পারে। 

আম বেদ দিতে হুর্ণভ, কেবল আমার ভক্তের লিফট সুলভ। 



৫২. লাধনতত্ত্ব-বিচাক্গ। 

*বেদেযু ভুলতমদুর্লভম আ্মভভে৭৮ (্রক্ষসংহিত। )। স্যার 
আমিই ভ্রীভাগতত; “কৃষ্ণতুল্য ভাগবত বিভু সর্ব শ্রপ়” 
তক্তিপুর্বাক ভক্তিশাস্ত্র আলোচনা করিলে আমাকেই পাইবে। 

আবার-- “লাধবে। হৃদয়ং মহায্ সাধুনাং হদয়ত্হম 
(জসগ্ত/গবত )। সাধুগণ আ।মার ছদয়। আম সাধুগণের হৃদ, 
হুতর।ং সাধুদজ করিলে আম।রই সঙ্গ কর! হইবে এবং ভাহাডেই 

আমাকে জানিতে পাগিবে ।নারআ[চার্য্যং মাং বিজানীয়াত৮ু 

“গুরু কৃষ্ণরূপ হুন শাস্ত্রের প্রমাণে”অ তএব ভ্র্জরুচবণাশ্রপ 
করিলে জামাকেই জানতে পারিবে। 

জগজ্জীবের গঙ্ম সৌভাগ্াবলে শ্রীকুষ্চচৈতস্তাদেব মতে! 

এক[ধারে এই চতুর্ধিধ সুত্তির ভড়ূঙ্ত সমাবেশ ছইয়াছে। 

হজীগেইরাজদেব স্বয়ং পুর্ণত্রহ্ম ভগবান্ ,তিনিই মুর্তি- 

মান্ ভাগবত, তিনিই ভক্তরূপধারী, আবার তিশিই 

জ্গফুগুরু | 

দেই কচ অবতারী ব্রজেন্দ্রকুম!র | 
জপনে চৈতন্যরূপে কৈল অবতার ॥ 

শ্রীচরিতামৃত। 

তাহ! হইতেই সর্ধশগ্রের উৎপত্তি, তিনিই ভক্িশাখের 
ভীপত্তধুতি, আবার তিনিই ভক্তরূপে ভগবান্। 

“একলে দীশ্বরতত্ত্ব চৈতন্য ঈশ্বর | 
ভঞ্জভবময় ভার খুদ্ধ কলেবর॥ 

' শ্রী রন্জাযুত। 
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তিগিই আবার গুরুরূপে জগৎকে শিক্ষা দবিতেছেন 1 
_ শাপনি আচরি ধর্ন্প জীবেরে শিখায় ৰ 
আপ'ন না কৈলে ধশ্ব শিখান না যায় ॥” 

ভীচয়্তামুত। তাই মানবজাতির অনস্তক1ল সাধনের দিব্যফল্বজপ মেউ অপূর্ব পর হুনদরবন্ত ভ্রীগৌরালহুন্নরের উদ *ইয়াছ। বাহার! সে ছলভ চিন্ত।মপি ধনকে চিনিয়াছিলেন, তাছাদের মধো আন. উম মঙাভাগবত শ্রীলকবিরাল গোস্বমী সেই নির্বন্বাতশর গঙুকঞ্ধে বলিতেছেন-.. 
| 

“চৈতন্যাসমান আর ইপালু বন্ান্য। 
 শুজ্তবৎসল নাহ আর ত্রিজগতে ধন ॥” 

ূ শ্ীচারতামৃত। বল, তিনিই কৃপালু, ভিনিই বদ, ভিনিই ভজ্জবৎলল, তাহাকে আত্মসমর্পণ করিতে ভার বিদুমাত্র দ্বিধা করিও না, রখ! অবিশ্বাসী হইয়া! অপরাধী হইও ন|, জার বেঞ। বিচায়ের প্রয়োজন কি একবার তক্তিতাধে কন্ম করিয়। দেখ, তখন তুমিও জী বৃদ্ধ কবিরাঞগোস্বামীর সছিত এক কঠ ছুই! ধলিবে__ 
“অদ্যাপিও সেই লীল। করে গৌর রায় | . 
কোপ কোন ভাগ্যবানে দেখিবারে পায় ॥৮ 

| ফলিত দীবের জন্ত তিনি গরম ব্যাকুল, তাই এখনও আমাদের ছ্বানে দ্বারে যাইয়া করুণ-হস্ক তুপিয। ডাকিতেছেন, | শসার পাযযগল হলাম বিপাইতেছেন। চক্ষে দেখিরাও বদি 
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সন্ত রণে তাহাকে আত্মসসর্পণ কাজতে দা পার, তবে তুমি 
অপরাধী, ষনদভাগ্য, ভেমার শুভদিন এখলও বন্দুয়ে। ভীব- 

 সুখকাভর বুদ্ধভতক্ত কিছুতেই াকিতে পাগিতেছেন না, 

৯* পৎসরের জরাতুর বৃদ্ধ, তাই বারংবার উত্নছ হইয়া! দে!হাই 
দিহ। বলিতেছেন... 

অত এব পুনঃ কহে। উর্ধবাছ হৈয়]। 
চৈতন্য নিত্যানন্দ ভগ্গ কুতর্ক ছাড়িয়! ॥ 

শ্রীচন্গিতামু 

কি অপুর্ব পরিটভষণা! ভাইরে গ্রুপর হইন্া! একবার পম 

জাইর| দেখ, সঙ্গে নঙগে তোমের উদয় হুইবে। 

অদ্যাপিহ দেখ চৈতন্যন!ম যেই লয়। 
কষ্ণপ্রেষে পুলক শ্রু বিহ্বল ঘেউ হয়। 

হতন্্র ঈশ্বর প্রভু অত্যন্ত উদার। 
তারে ভঙ্গিলেই তিনি করেন উদ্ধার ॥ 

জাতি ফুল, ধনী হি, মূর্ধ পণ্ডিত পাপী সাধু কোনও বিটা 
নাই, প্রাণ খুলিম! ড1কিলেই হইল। 

চিরাদদত্তং দিজগুগ্তবিততং শ্বপ্রেষনামাস্থতমত্যুদারঃ | 

স্মপামরং যে বিততাঁর গৌরঃ কৃষ্ণেগনেত্য 
হমছন, গুপগ্ো॥ 

ভীচরিতাযুকছ। 

হাঃ নিলন্য নাম।মৃতত, যাহ! চিদিন ও ছিল, হা €কান 
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অবহায়ে ধিরিত ছয় নাই, শ্রীকুষ। গৌরূপ ধায়গ ক্ষরিয়! সেই 
অমিত দেবহুলভরত্ব 'সধিচাকে বিতরণ কষ্িলেন, এবং*পামর 
পাপী হইতেই বিতরণ খারস্ হইল। এমন দয়ালু শ্ীচেতন্ত 
দেবের নিকট এ্াপনন হইন। আমি শরণ লইতেছি। 

এদন দয়ালু আর হইতে লাই, অভএব সংশরশুয় হই! নির্ধবন্ধ- 
নহকারে লেই ভৃগব্গুরু মহাএাডুর কথায় দৃঢ় বিশ্বাস কয়ে 
একবার মন খুলিয়/ খল... 

জ্ীকুষঃ চৈ তন্য বাণী অন্থতের ধার। 

ঠেঁছে। যে কহেন বস্ত সেই বস্তু সার॥ 
প্রীচরিতামুত। 

বিশ্বাগ কর, বিশ্বাস করিয়! ছার নিংিশ মত কা কায 

দেখ, নিজেই তখন সব ধুঝিতে পারিবে 

বিশ্বামে মিলয়ে কৃষ্ণ, তর্কে বহুদূর | 

হর্দাস--সর্ববশান্ত্েই তী কখ। বলিতেছে, বীণুহী্ও ধলিয়া- 
ছেন---039119%9 1076 1 7] 1580 ০০ 60 [0687920.4 

"আমকে বিশ্বাস কর, আমাকে ঈশ্বরপুত্র বলি! বিশ্বাম কয় 
আমি নিশ্চরই তোমাদিগকে দ্বর্গে লইয়া! যাইব।” 

গুরুদেব--লতায। দেশকালপাত্র ভেদে বিভিন্ন হয় লা, উহ] 

একজনেরই কখ।, ভিন ভিন্ন আধাঙ় হইতে উচ্চারিত হইতেছে 

মাত। শ্রীগুক দ্বয়ং চৈতন্তপ্ববূপ, তাই মোছা জীবকে জ্বানা- 

গন শলাকঘায়! দৈতন্ দান করেন। গুতয়াং গুরুদেবই হীচৈত 
দেবেন এক।শমুর্ডি, যেমন পালগামশিল! সেই আবল ব্র্গাণ্ে- 
শর দুর, জীওরদেব৪ ভদ্রণ অগাওয়র পরতাব্ব, তাহার 
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আশ্রগ পণ্ড, তিনিই পাপরাপ কংল ধ্বস করিয়া, তোলাকে ৮ব 
কাঝাগার হতে মুক্ত করিবেন। ভিলিই কংলারি। ভিনিই কৃষ্ণ, 

শ্রথন বুঝিলে [ক না? দ্যেই গুরু দেই কৃষ্ণ দেই সে 
গৌর।স্ক” সাধক জীহনে প্রতিফলিত উদদাত্রপ দ্বায়া বেখ হর 

আরও বিশঙগরূগে বুঝিতে পারিবে, তবে গু ন-. 

মহাাতূর অতি অন্তরঙ্গ প্রিয় ভা শ্রীমান্ রদুলাণপাস গোন্ব!ষী। 

গাছাকে তিনি নি হাতে গড়ল ঠিক মনের হত কর লইয়া” 

ছিলেন। রঘুনাথ সপ্তগামের ছবাদশ্লগ্গের অধিপন্তি গোব্ধন 

দাসের একমাতআ পুজ। রঘুলাণ বাল্য পরমভাগবন্ত হকিদাস 

ঠাকুরের সঙ্গ পাউক্াছিলেন, তাই বিদন্থভোগ-লালস! কখনই 

ভাহ1কে আপটিহ। বাধিতভে পারে নাউ । সন্কীর্তভনাননদে খন 

প্রীনন্বীপ-শাস্তিপুর টলমল করিতেছিল, যখন নান। দেশবিদেশ 

হইত ভক্তমহানের! আভুত দেণুববে আকৃষ্ট হউর। শ্রীবাস-অজপে 

ছুঁটতেস্ছিলেন। বালক রঘুনাণও ঠিক সেই সময়ে সেই সথ্লমুত্রের 

গ্রাবলট।নে পড়ির গিখ্ছিলেন, তিনি অভীইদেশ সনাশন জন্থা 

নানা ছলে কেশলে ছুটিতে ল।গিলেন, কিন্ত বিষহ-গুখাগিল!যী 

পিতা বায় বার তাহ ক ধন্িগ! আনিচ্তে লাগিলেন লর্যাস 

গ্রহণের পর প্রর্ককচৈশন্তঘেল যখন শ্রীপাম শাস্তিপুনে ভী্ঘইৈত- 

অন্দিহে উদ্নিত হইলেন; যখন দেশের আআ নালবৃদ্ধবলিতা লফপেহ 

একেবাছে পাগল হুইয়। লবীন্ সন্ন্যাপীকে দেখিতে ছুটিল, দেই 

জমে বালক রঘুদ1থগ দিতাস্ত আকুল হুইয়া উঠিলেন ) তাহার 

যন. কিছুতেই জব টৈর্ধ্য মাঁনিতেছে ন1) ঘঘুলাশ পিড়দেবের 

জঠরণে পতিত হই, কদ্যোড়ে আদেশ ভিক্ষা নি | 

প্লোখদধন সানন্দে অনুমতি দিলেন, মদুলাখেক অন লিদ্ধ হইল | : 
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চির্বছিত মনের দেখভাকে সাতদিন ধরিয়া দর্শন করিলেন কিন  পিপাস। মিটিল না, সাকিপাতিক বিকারগ্স্ত ঝোগীর ষ্ঠায় জলা 
পাইয়া হর্র্বার পিপাসা! আও শতগুণ বদ্ধিত হইল । দাকণ 
পিপাসায় বালক পাগল হুইঘ্ব! উঠিল, আবার ছুটাছুটি আর 
হইল, ঘযে আর. কিছুতেই মন ভিটিতেছে ন!, বিষয় একেবারে 
বিষ হইস্ক! উঠিল । রঘুনাথ মহেক্জতুল্য এশব্ধ্য এবং অপ্পরাসদৃশ 
হু্দনী স্ত্রীকে হলবৎ ত্যাগ করিয়া, মছাগ্রতুর চরগাশ্রয় জন্য চুটা- 
ছুটি আরম্ভ করিলেন। কিন্তু তখনও কর্পাবন্ধন ছুটে নাই, তাই সংসারের পিতামাত! রঘুনাথের ইষ্টপথের বিষম শত্রু হইলেন। 
তাহার! রঘুনাণকে নজরবন্দী কয়েদ করিলেন। কড়া পাহারার 
বন্দোবস্ত হইল। আটগন প্রহরী ও পাচজন পরিচায়ক দিবা- 
নিশি রঘুদাথকে ঘেরিয়। রহিল। অনন্টোপাদ রদুলাথ ভখন 
গুপন্ন হইয়া, সেই অগত্যেক্গতি তক্তবৎসল শ্রীগৌরাঙ্গভুন্দয়ের 
গদচিস্তা করিতে লাগিলেন_-প্প্রভো আয় ত বাচিনা, প্রাতি- 
মুহ্র্তে আম।কে শতবুশ্চিকে দংশন করিতেছে, চরণাশ্রয় দিয়! 
অংকে সংম[র-কার।গ।র হইতে উদ্ধার করুন» রঘুনাথের কাতর 
ক্রন্দন এন্দিনে বুঝি গ্রতু-চরণে পৌছিলি। যিনি ভবপারাবারের 
কর্ণধার_.কখন্ ভবজলধি পাড়ি দিতে হইবে, তাহ! তিনিই উত্তম 
জানেন, দে নব ব্যবস্থা তিশিই. করিবেন, ভে।মাকে কেবল 
ড|কিতে হইবে । তাই একদিন রজনীশেষে গ্রহ্রীবেষ্িত চত্তয়- 
মধ্যে আর্ত রঘুলাথ একটা জুদীর্ঘ মনুষ্যমূত্তি দেখিতে পাইলেন । 
এ মনুষ্বমুপ্তি ক্রমে রঘুনাথের পমীপন্থ হইতে লগিল। বিশ্মিত 
রঘুনাথ যাহা, দেখিগেন, তাছাতে একেবারে স্ত্ভিত হইলেন, 
উাবিলেন স্ভিনি বোধ হয় দ্র দেখিতেছেন, কিনতু সৃহপাদবিদ্ষেণে , 
সি 0৮৭ | 
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ই ্মৃত্তি রদুনাথের শয্যপার্থ্ে আলির! দক্বাইল। রছুমাখ 
অগ্রসুগধের ভাজ তাঁহাক় ভ্ীচরণে সাষ্টাঙ্গে পতিত হইলেন। চিঞ্- 

পুড়লিকয় ভাগ সেই অপূর্ধ্ব মূর্তির দিকে তাকাই! রহছিগেন। 

বিহ্বল রতুন!খ বুঝিলেন না, ক্ষেমন করিব রুদ্ধ লৌছদরজ। উন্মুক্ত 

হইল। কি অভূত! অমানুষিক মন্ত্র প্রভাবে অষ্ট গাহুনী ও পঞ্চ পরি” 

চারফ একসমরে নিদ্রায় অচেতল রহিল, কিরূপেই ব1 এই রনী 

শেধভাগে সাহার ভবপারের কর্ণার, তাহার শিক্পছে উপস্থিত 

হুইলেন। সমন্তই কঘুনাথের নিকট গ্রহেলিকানর স্তর বোধ হইতে 

ল/গিল। প্রথুনথ অ।ইস” বলদ! তিনি রদুনাগের হত ধযিয়! 
চপলিলেন। জুদীর্ঘবপু উজ্দ্লমূপ্তি শ্রীুরুদেব ধদুনন্গন আচার্য 

অগ্রে, আর বিস্ময়বি্বল শিষ্য বালক রঘুনাথ পশ্চাতে । কিরপে 
ভবসংলায় কারাগার হইতে গুকুবেব শিত্যকে ছাঁতে ধরিয়। উদ্ধায় 

ফায়তেছেন। একবার মানসনেত্রে দেখ, যেন শ্বর্গ হইতে দেবাদি- 

দেব মহ।দেৰ ত্রিশূল হস্তে কারাগারে প্রবেশ করিয়া শরণাগত 

গয়।হুরকে উদ্ধার ক্ষরিটা। লইছ। যাইতেছেন। 

হরিদাস ভ্ীগৌর়াঙগই ধল, আর জীকৃঞ্খই বল, স্বয়ং তিনি 

ইষ্উদেবমুত্তি ধ্যরণ করিয়া শরণগত ভক্তকে উদ্ধীর করিলেন। 

খরূদেব যহুননানের এমন ফে|ন কার্ধা ছিল ন!, যাহাতে তাঙাকে 

আত গুভীজ রাতে কঘুনাণের কাছে আসিতেই হইবে । ১২1১৩ 

জল লেক ঠিক্ তনুতূর্তে খোর নিজ্ঞা্ অভিভূত, আবার ঠিক 

ততদময়ে ভূঙাক্রযে মর দরজ|] উদ্মুক $ ইহায় কোন পার্থিধ 

হেতু নই, এ পমন্থই সেই লীলীকলোল-বারিধির অপূর্ব লীগা, 

সেই চত্রীর চক্র, মহাপ্রভুর ডজী | বল। বাহুল্য এইবার রধুলাথ 

যে গৃহর্যাগ করিগেন, কেহই আক তাহ!কে বলিতে পাঞিল না| 
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এইবারে ভিনি তাহা প্াণারাম পয়মদেবত গৌরাহলারের 
উচরণাভিকে বাইর! আ।শ্রহ পাইলেন। 

হরিদাস তুমি বলিবে, উদ্ধারকর্তত। গুরুদেব যছুননান আটার, 
জ্াক্ষাৎসন্ন্ধে তাই বটে, :কিন্তু যর্দি বছুনন্দনের সাক্ষ্য লও, ভিনি 
খলিবেন “্রঘুন|থের উদ্ধারকলে আমি যে কিছু করিজাছিলাম, 
ভাহা আমি আলিন।”। বং রঘুনাথের শ্বীকারে!ক্তি বিচার 

-স্কুদ্িলে অনতন্ধপ পাইবে । রঘুনাখ নিগক্ৃত গৌরাজত্তবে বলি- 
াছেন-্” 

মহ।লম্পদ্দারাদপি পতিতমুদ্ধ ত্য কৃপয় 

স্বরূপে বঃ স্বীয়ে কুজনমপি মাং ন্থাস্ত মুদিত্তঃ । 
উরোগুজাহারং প্রিয়ষপিচ গোবর্ধন-শিলাং 

দদে। মে গৌরাস্ত্বো হৃদয় উদয়ন মাং মদয়তি ॥ 

যিনি কামিনী-কাঞ্চন-ক্ডোগ-লালসা হইতে এই চরণাশ্রিত 
ললনকে ক্কপ!পুর্ব্বক উদ্ধার করিয়। স্বকীয় অভিরস্বরূপ প্ীন স্বরূপ- 
দঃমোদরের হস্তে অতি কুজন থে আমি, আমাকে ভ্তত্ত করিয়। 
আনন্দিত হুইয়াছিলেন। ঘিনি লিজ বঙ্গে আতপ্রিয় গু্তা- 
মাল! উদবাটন করিম! তাহা এবং তাহার ভ্ীগোবদ্ধন-শিল। 
অ।য!কে অর্পণ করিয়াছিলেন, সেই গৌরাজনুনদর আঁদাক হুদ 
উদিত হইরা আঘাকে আনন্দ দিতেছেন। শ্রীুক্ত' ফাধিরাজ- 
গোস্বামী ভ্ীল রখুনাণদালের অভি অন্করক্গ 'শিশ্য। ভিলি লব 
শুনি ববিশের এ দমত্ভই মহা প্রভূ ভগী, তাই খলিগেন--- 
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... "ককৃপাসুইণর্য॥ কুগৃহান্ধকুপা" 
ছুদ্ধ ত্য ভঙ্গ্য! রঘুনাথদাসম,। 
ন্যস্ত স্বরূপে বিদধে২স্তরঙ্গং 

জ্রীকৃষ্ণটৈতন্যমমুং প্রপদ্যে ॥ 
যিনি ভঙ্গী কার! নিজ কৃপারজ্জু দ্বার! রঘুন।থ পালকে কুথৃছ- 

রূপ অস্ধকৃপ হুইতে উদ্ধার করিয়া নিহুশ্বরূপ শ্রীৰামোদয়ের হতে 
সমর্পণ করিম! তাহাকে অন্তরঙ্গ করিয। লইর়ছিলেন, আম 
সেই শ্ীকৃষ্ণচচৈতন্যাদেবের শরণাপন্ন হই। ' 

এইখানেই এই রহুস্ত শেষ হুইল না, যন বালক রঘুন!ণ 
শ্রীগৌরাঙ্গ-চরপাশ্রয় লাভ করিয্না ক্রুতাথ হইয়া ছিঞ্সেন, তখল স্ব্নং 
মহাঠাতু বলিলেন-_ 

“প্রভু কহে “কৃষ্ণরূপা বলিষ্ঠ নবা ছৈতে | 
তোমাকে কটিল বি্ষয়-বিষ্ঠাগর্ত হৈতে ॥৮ 

জীগৌরাঙ্গনিষ্ঠমন ববুনাথ এ কথাদ্ব লাগ পুরিলেন না, মনে 
মলে বলিলেন” 

_ প্রঘুনাথ মনে কহে “কৃষ্ণ নাহি জানি । 
তোমা কৃপা কাটিল আমায় এই আমি জানি॥” 

স্ঘুনাথের জীবনের এই সত্যঘটন! হইতে আমর দেখিতেছি, 
সাঘুলাখ্েয উদ্ধারকর্ত। তীাহায় গুরুদেব যছুনলান আচার্য্য । রঘুনাথ 

নিজে ও কৃষ্কদাস কবিরাজ বলিতেছেন, উদ্ধারকত1 জীগোা' 
সহ্য । | | | 
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'।বার স্বক্ধং গৌরাঙদেব ধলিতেছেন, উদ্ধা।রকর্ত। ভ্রীক্চ। 
কোনটাই মিখ্য। নছে, একই বস্তর জ্রিবিধ একশ, তাই,”্যেই 
গুরু- সেই কঃ -সেই সে গৌরাঙ্গ ।» 

হরিদাস গুকুপাঙগমূলে সাষ্টাজে পতিত হইলেনঃ বলিলেন--. 
“কৃতাথেইম্* । 

কৌলিকগুৰক। 

হয়িদাস--গুভে। অনেকে শান্্রমর্্ না জানিয় অযোগ্য 
হইলেও কৌলিক গুরুদেবের নিকট হইতে দীক্ষ!এহণ করিক!ছেন 
স্াহাদের এক্ষণে উপাক্ম কি? 

গুকুদেব--ভাতের বদজে চাউল খাইলেই অনীর্ত। জ জন্ত কট 

'অবশ্তই পাইতে হইবে, তবে ভাগ্াক্রমে পরিপাক শি যাছাদেক 

খুব প্রবল, তাহার কোন রকমে হম করিতে পায়ে, তবু কম 

পারে। আরযাছাদের জঠরাগি মন্দীভূত, তাহার! বিষম যুস্বিলে 
পতিত হয় । অনত্বার। শবীরপোবণ লন! হইগ্লা, তাহাদের কপালে 
শোধ আনস্ড হয় । বিপদ্ বুঝিয়। ফেহ কেছু অন্তবিধ বধের 
আশ্রয় লয়, আর রাহারা অলস, তাহার! বিস্ুচিক1, আমরা যা. 
ন্পপূপ ইত্যাদি কোগে ভীষণ কষ্ট পা়। মরল বিশ্বাসের জো 
খাকিলে। লৌকিক খিদ্প বাপ! বিশেষ কিছু করিতে পাঞ্জে না, কিন্তু 
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প্রেকবপ অটল বিশ্বাস আগুক1লনিডান্ত বিহল। তবয়ং ভ্ীডগধানের 
গকাশসূতি আনিয়া যাছায়! গুকদেবেজ লৌকিক হণ্দকে উপেগ! 

ফরি। খটি হইর। ধরিয়া থাকেন, দরানগ্ প্রীহায় ভাঙারিগক 

নিদ্কেই হুক্ষ। কছেন। 

*“যোহস্তর্বছিগ্মুভূতামণ্ডতং বিধুষ্বন্ | 

আঁচার্ধয চৈত্যবপুষ। স্বগতিং ব্যনক্তি 1৮ 
জীমন্তাগনত।' 

শরীক বাহিছে আচারধ্যরূপে ও অন্তরে অন্তর্ধ।মিকপে শরীনী- 
দিগেয় অপ্ভ নাশ করতঃ স্বীয় গতি গাগান কলেন। 

ভীবমাত্রেই অপূর্ণ; অল্প হউক বিস্তর হউক, অপুর্ণত! সর্ধ- 

জীবেই পাইবে। হৃতরাং লীবকে পূর্ণ ধর বধিতে হইলে, তাহার 
লৌকিক ক্রিয়াকলাপ হুর্ষোধা লীলারহ্ন্ত ভাবিগ! ছাড়ি! দিতে 

হইবে । মহাভারতে আছে-_.. 

গুরোর্ধব! বৈষ্বানাঁঞচ ক্রিয়াক্মবিলোকনাৎ। 
তে মর্ষেবে বিলয়ং যাণ্তি দি ধন্য প্রবর্তনং ॥ 

গুরুর কদাপি না দেখিবে ক্রিয়। কল্ম। 

ক্রিগাকর্মম বিচারিলে নাশে নিজধশ্ম ॥ 
হরিদাস-ছাহ। যেন বুবিল।ম) কিন্তু ভাদুশ উইউদেতের গজ 

ইইডে ইঞ্টের লভভাবন। কোথ।? বরংঘোর অনিষ্টই সভযটিত 
হ্যা 

রুধেব লে কথ তপুর্টেই বলিয়াছি। ঢাউল উদরস্থ ফয়িলে 
হাদি অধগ্যস্ত।বী | আগা, মাক দীখ) আামদেজ পদ 
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সঙ্ষান্থরশ গঠিত হু। ক1ঝেই এরপস্থলে তাতুশ 'দীক্ষ!ওরুকে 
“গ্রুপে বিন্ একপদ্ছদম্* মনে তাবন। কিয়, অস্ত পার | 
উন্নত সহাপুকষের সঙ্গ লইতে হুইবে। 

হয়িঙাস__কিন্তু শুনিতে পাই, শান্তে নাকি কেবলিকগুক ত্যাগ 
কর। নিষেধ বলি! অন্ুশানন আছে, তবে কি শ্বখাত-সশিলে 

ভুবে মজাই শাস্সের উদ্ছেস্ত ? 

». গুরুদেব-__মাণবলমাজেন্ অকল্যাণ হক এমন কোন বিধান 
শাস্ত্রে স্থান প1ইতে পারেন “মন্তাত্য1গ1ৎ 'ভবেদ্স্ তু, 

গুরুত্যাগদ্ দরিদ্রেতা” | এই বিধান লদৃগুর সম্বন্ধে) 

অযোগ্য ব/ক্তিকে আত্মসমর্পণ করবার কোল আদেশ শানে 

খ/কিতে পাকে ল1। 

শান্ত কদাচ স্তার ও যুক্তির বহিভূ্তি নহে। গুরুশিষ্েগ সম্বন্ধ 
অঞ্চাকুত, নিহ্য ও আম্মগত। বংশপরস্পধাগত উক্ত সম্বস্ধ 

চলি! অ।লিলে গুরুশিযোর মধ্যে পাক প্রীতির সম্পক হুউয়া 

যাক, তাই কৌলিকগুরুর চত্খাশ্রয সর্বণ। কর্তব্য । ই সাধারণ 

[নগ্গশ, গ্ুরুলক্ষণ দ্বার! এই সাধারণ নিয়মকে বিশেষিত করিয়াছে. 

অর্থাৎ অযে!গঃস্থলে উক্ত নিয়ম পাপলীয় নহে । নচেৎ লক্ষণানির 
কোন আবশ্াকত। থাকে লা, মারেক্জ ভাই মা, ইহ! দৈহিক, 
লৌকিক সন্ধন্ধ। ইহাতে অন্ত কোন লক্ষণ দরক্ষার় হয়না। 

_ অহপুকুষগণের জীবন দেখিলেই এবি আরও বিশদ হইবে! 
: স্বজং উীগৌগাসদের ৬গরাধানে যাইয়া ওীপাদ ঈপাপুরীক্তে, 

দর্শন করিয়। প্রেমাবিহবল হইলেন, সেইস্থানে তাহার, নিকটেই, 
ও দীক্ষা এপ করিলেন। কষণপ্রম সুদ জপাদ মংধবেতা গুহা 

শান্তপু জী দখৈত-মশদিক়ে আঅ!লিতেন। লক্চিম গনগনে নবদে 
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দর্শন করিয়। ভাতার সান্বিকবিকার উপস্থিত হুইল, তিনি মুত 
হই্র/,পড়িলেন। শ্রীল অন্বৈভাচার্ধ্য এই অস্তাভুত গ্রেম-বৈভব 
দেখির। বিশ্মিত হইলেন, সেইখ(নেই তাহার ্রীচরাণ আত্মসমর্পণ 
করিলেন। পরমভ।গবত শ্রীল পৃণুরীক বিদ্যানিধিকে গধাধর 
পণ্ডিত দেখিতে গেলেন। তীঁহাকে খোর বিলাপিভার মধ্যে 
ডুবির! থাকিতে দেখিয়া গদ1ধরের চিত্তবিকার জন্মিল, তিনি ভপ্যা- 
চ্ছাদদিত বহ্নিকে ' দেখিতে পাইলেন না, পঞ্সমুহূণ্ডে বিদ্যানিধির 
প্েমবিকার দেখি! ত্ত্ভতিত হইলেন। মহাগ্রভুর আদেশ লইয়! 
তাহার দিকটে দীক্ষিত হইলেন। এবিষঞে বেশী বিচার অনা- 
বশ্খাক। পুটিগ্লার রাজ! রবীন্রনারায়ণ, বনবিষুণপুয়ের রাজ! বীর- 
হান্বীর গভৃতি দেশাধিপতির1| বিস্তর বিচার ও গবে্ষণ! করিস 
শেষে হুযোগ্য গুরুচরণ আশ্রয় করিস! সনাতন টৈধঃবধরদ গ্রহ 
ফরিয়াছিলেন। 

হরিদাস--বুঝিলাম, কিন্ত জুযোগ) শুরু পইতে নেক বিলম্ব 

ইইবে। " 

খরুদেব-.তাছার কোন কারণ 'নাই, শ্রীভগনানে মন বুধ 
সমর্পণ করিয়। থ|কিতে পারিলে তিনি ঠিকৃ উপযুক্ত সসয়ে বস্তু 
মিলাইয়। দিবেন। ধর্শক্ষেত্র ভারত-ভৃম্গিতে সাখুলজ্বনের কখনও 

অভ।ধ নাই, বিশেষতঃ জীবোদ্ধ!রের জন্য কলিধুগাধতার 
জীবীগোয়াঙগদেব সপার্ধব অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, পার্যদগণ্ড 
মহাশক্ষিলম্পর্ন সাধনশৈলের অত্যুচ্চ স্থানে উন্নীত “্রন্গাণ্ 
£তারিতে শক্তি ধরে জনে জনে” | হ্রীমশ্মহা ডর ইচ্ছ!গ 

স্ঠহার। অনেকেই গৃহী সুজি ছিলেন, তীহাঘের সন্তানগম্তি 

পিল্তাহণিয্মের মধ্য ত1হাদেক সর্বাশকি নিহিত রহিধরছে) কংলধর্. 
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: গঞকমিনীকফনেন স্গজন্ত কৌন ফোন স্থলে এ নিহিত 
অস্ত বুণ্ঠ পায় দেখা যায়, কিন্ত তবু যোগ্যপাত্র একেবারে বির 
হয় নাই। এইরূপ আভিগাত্যলস্পন মদৃগুরুর চরণাশ্রয় াখো 

ঘটলে শ্রদ্ধও মত্বর দৃ়ীতৃত হয়। শব শিলাতেই শ্রীভগবানের 
লতা আছে, তবে পাণঞাম শিলাতেই প্রকাশাধিক্য। 

আিরজিতত এিভারেওযরচি 

শিক্ষাগুক। 

হঠিদান--অ।লকাধা আমাদের সমাজের অবন্থ! যেরূপ হই- 
রাছে, গাধা অগ্ঠ কর্মী হ্যাগ করিয়া, কোন সাধুমহাঞনের 

চেল! হইক়। ভ।হ!র সগে সঙ্গে ফের বা একচিন হইয়া গুরুপমীপে 

বান কর। জসস্ভর হটনা পড়িযাছে | 

গুরুদেব__বুঝিয়াছি, ধঙ্মোপাজ্ভন আজকাল একটা নিতাস্ত 

উপরি কাপ হইয়াছে। আবহাকীর ড্রবাদর মূল্য অতান্ত বৃদ্ধি 

হওয়ায় এবং কতকগুলি বিলাস-দ্রদ্য এক্ষণে লমান্বের অন্গীতৃত 
হয়! সংসারের খরচ নির্বাহ একপ হুর হইয়াছে যে, গৃহীকে 
কনুক্ষণ অন্নচিন্তায় বিত্ত থ|কিতে হয়, তার উপরে আদ আন্ত 
চিন্তা করিবার উৎসাহ থাকে না। স্ুপণেছের পরিচর্যার জলম 

কটিতেছে, গাত্বাক কল্য।ণ ভাবিধার সময় হু না, ইহ। নিত 

*শোডনীন অবস্থা, ইহাই আত্ম মৃত্যু। 
[৯ ] 
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হরিদাপ--ইহার উপাদদ ফি আছে? আমকা “জেনে গুনে 

গ্বুড়ুলে আছি”--জীবন বৃণাই নষ্ট হইতেছে! 
গুরুদেব_-শক্ সম্গস্তাই বটে, কিস্তু তাই খলিয়! আগল কাজে, 

লিশ্চেউ থাকিলে চলিবে না) যাছার! পারিবে, তাছার! বিষয়ের 

মোে মুগ্ধ ন। হুইয়। ধর্্মকেই জীবনের সুখ্য কার্ধ্য করিবে। জার 

যাহার! পারবে না, তাহার! ধন্মকর্ী মিলাইয়। চলিবে, "যুক্ত 

বৈরাগা” মহাপ্রভূরই ক্মভিমত। লমগ্র জগজ্জীব সঙ্গযাসী বৈরাগী 
সাঙ্গিয়। বেড়াইতে থাকুক, ইহ শ্রীগৌরাজদেবের ইচ্ছা লছে। 

বিষদের সহিত অনাসক্তভাবে বুক থাকি ধর্মাচরণ করিতে 

হইবে, ইহাই তাহার উপদেশ। ভাই সমস্ত তত্ব শিক্ষা দিয়! 
শেষে ভীননাতনকষে বলিলেন. 

“্যুদ্তবৈরাগ্য স্থিতি সব শিখাইল | 
গু বৈরাগ্য জ্ঞান সবে নিষেধিল ॥” 

হরিদাস-__কিস্ত ঈংসারমধ্যে গত পথগ্রদশক শিক্ষক 
সর্বদ!। পাওয়। যা কই ? * 

গুরুদেব-..সে চিত তোখায় করিতে হইবে না, তোগার 

গ্রাকৃত পিপাস! হইলে তিনিই জল আনিয়। দিবেন। 

সদ্বর্স্তাবধোধায় যেষাং নির্বন্ধিনী মতিঃ 
অচিরাদেব বর্ববার্থঃ সিধ্যত্যোমতীপ্সিতম্॥ 

সভাধন্ম জানিবার জ্ যাহার! গ্নৃঢবরত, অবিলখেই ভাহা- 
দের সর্বার্থ দ্ধ হয়! মুলবন্ত নির্ধবকষিনী মতি তাহা মিলিখে 
'স্মন্ত কিছুরই কতা হয় ন। দীক্ষাগ্ডরকে লিকটে পাই্যান 
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হুিধা না হয়, শিক্ষাগ্ুরুর চরণাশ্রক ই তাহা পর্ব 
প্রাপ্তবা ॥ 

হরিদাল-_শিক্ষার্ডুরর লঙ্গপণ কি? 

গুরুদেব-যহার নিকট হুইতে তগবন্তত্ব শিক্ষা! করা যাইতে 
পায়ে তিনিই শিক্ষাগুরু, আর স্বয়ং ভগবানই শিক্ষাগুক। 
স্রীগৌরাজদেব বলিয়াছেন-- 

“কিব। বিপ্র কিবা ন্যাদী শুদ্রে কেনে নয় । 
যেই কৃষ্ণতত্ববেতা সেই গুরু হয় ॥ 
শিক্ষা গুরুকে ত জানি কৃষের স্বরূপ । 
অস্তর্যমী ভক্তশ্রেষ্ঠ এই দুইরূপ 1৮ 

কলকথ। শ্রীকৃষঃ দ্বয়ং শিক্ষা দেন, হাদিস্থিত হ্যীকেশরণে 
তিনি ধর্মের নিগুঢ়তব সধকহৃদয়ে প্রেরণ করেন, ইহাই প্রেরণা 
ব। 197:25100 । আঅপব। এরপ বুদ্ধিষে।গ ঘট।ইয়। দেন বাহাতে 
সাধকের সর্ধবতত্বের বিকাশ হনন- 

তেষাং সততযুক্তানাৎ ভজতাং প্রীতিপুর্ববকম. | 
দর্দামি বুদ্ধিযোগং তং যেন মামুপযাস্তি তে ॥ 

র গীত | 
আমাতে পর্বদ! যুক্ত খাকিয়! যাহারা প্রীতি পূর্বক আদ!- 

ফেই ভজন! করেন, তাহাদিগকে অমি এরূপ বুদ্ধিষোগ গরদান | 
ফয়ি, ধাহাতে তীহারা আমাকে গ্রাপ্ত হয়েন। 
_জনভক্তির ভীবস্তমৃতি শ্রী অদ্বৈত গু দীতাপাঠকালে 
ফোন কোন .মোঙ্ছেক্স নিগৃড় অর্থ উদ্ধার কৰিতে না পারিয়া, 
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হংখিভান্তকষরণে অনশনে নির্ধ্ন্ধলহকারে। শ্রীভগধানের কুলার 

দে তাকাই! পড়িসসা পাকিতেন, আন্তর্ধাী শ্ীভগ ধানু অনতি. 

বিলে তাহার মলোসাহ পুর্ণ করিয়া দ্িভেন। মহাকাশ 

লময়ে ভ্ীমল্াহা প্রভু তদ্িবরণ প্ীমবৈত প্রভুকে নিজেই বলিয়া 

ছিলেন-_- 

“যে শ্লোকের অর্থে নাহি পাও ভক্তিযোগ । 

শ্লোকেরে ন। দেহ দোষ ছাড় সর্বছোগ ॥ 

দুইখ পাই গুতি থাক করি উপবাম। 
তবে আমি তোম1 স্থানে ছই পরকাশ॥ 

শুন গুন আচার্ধ্য শ্লোকের অর্থ শুন। 

এই অর্থ এই পাঠ নিগসন্দেহ জান ॥% 

ঠাকুর শ্রীয়াসকুষ্ণ নিরক্ষর ছিলেন, কে তাহাকে নিখিল- 

শাঙতের গিগুড়তত্ব শিখাটটল”? আবার আচার্ধ্য কেশবচন্দ্র সেলও 

বলতেন) প্তগণতন্ আত ছুর্বেধ্য। গ্রাগ খুলিয়া প্রাথন! 

ফরিলে তবে প্রকৃত রহ্স্ক উদযাটিত হয়” 

কৃষ্ণ যদ্দি কৃপা করে কোন ভাগ্যধানে। 

গরু অন্তর্াামিরূপে শিখায় আপনে ॥ 

ন্যপ্রকার শিক্ষার্তুরু সাধু ভাগবত) যাহার জীবনাগুকয়ণে 
ব! উপদেশাদি পাইয়। তুমি কামিনী-কফাঞ্চনের কআ।লক্তি হইতে 

,ুদ্ষিলান্ত করতে পানিবে। বৎস, পূর্বে বলিয়।ছি সই সুলবন্ধ, 

পদ হ্ইে স্বগী, দক্ষ হইনেই লক), তোমাক মন লগ-নি 
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তুমি মৎস জুটাইয়া দিতে লা! পরিলে, সে তৎক্ষণাৎ অসৎগণ্ো 
শিশিবে | তাছ। চারিনিকে বণেষ্টই গছিয়াছে। তখল জোগু- 
জুখের আপাতমধুর পরিণাম বিষম ফল খাওয়ায় তোমাকে 
অলঙ্গেয ক্রেমশ: বাধিয়া ফেলিবে, তুমি তখল বন্দী হইর়। পড়িবে 
ভাগতে মগ দুইগ্রাকায়--তগবান্ নতাবরূপ, সেই তোর লঙ্গকেই 
সস বলে। আর মান] ( তেস্কী ) অসৎ, আনিত্য জুতরাং মায়ার 
চাঙ্গকে মৎস কছে। গথমটা আপাততঃ কঠোত, কিন্ত পারণ।দে 
সুখাবহ ও আনন্দদায়ক, দ্বিতীয়টী আপাতমধুর কিন্ত পরিণ!ষে 
বিষময়, মহাতযীরব। *তাই শান্তর বলিয়াছেন__ 

ততে। ছুঃলঙঈগমুত্হজ্য লতসু সজ্জেত বুদ্ধিমান্। 
সন্ত এবাস্য ছিন্দস্তি মনোব্যালঙ্গমুক্তিতিঃ ॥ 

অতএব বুদ্ধিঘান্ ব্যক্তি অসংসঙগ ত্যাগ করি! সৎসলে আগত 
ইইবেন, যেভেতু মানুগণ উপদেপদ্বারা মনের ভক্িপ্রতিবন্ধক]গিনী 
খামলাকে লষ্ট করিয়া দেন। 

হিদাস--এই পরমহিষ্তিষী সসুভাগবত সকল মর মিলে 
ফই? 

গুরুদেব--সর্ধদ।ই মিলে, হাম চাহিলেই মিলে। ভাগবত 
ছুইগ্রকার-__ 

“এক ভাগবত বড়, ভাগবত শাঙ্তর। 

আর ভাগবত হয় ভক্ভি- 'রসপাত্র ॥৮ 

যখন লাধুভক্কের দ্ধ না মিলিবে, তখন তুমি ডক্তিশান্ের গঙ্গ 
কের, ভগবৎকথায় অভি উপাদের এবং চিন্তপয়শোধক। 



৭৯. লাধনতত্ত্ব-বিচার | 

তাহাতে আরও নিবিষ্টমনে সাধুশহাপুরুষের সঙ্গ করা ছয়। ভ্রু" 
জীবন্গলীল। ও ভক্তিসাধনতত্ব আলে!চনা কারতে করিতে ভ্রুমে 

আনন্দে মন তাঁহাতেই আকুই হইবে, সঙ্গে সঙ্গে জীবনও পানি 

মার্জিত হুঈতে খাকিবে। দীক্গ গ্রাহণের পুর্বে দনুষ্ধ পক্ষে পূর্ণ 
এক বৎসর গুকগৃছে বাদ ও গুরুসেবাদি করিবার ব্যবস্থা কসআছে, 

যে ভাগ্যবান্ পারিবেন ভিনি তাহাই করিবেন। আর যাহার! 

পারিবেন না, তাহার! যেন্ূপেই হছটক, নাধুস্গ ও শ্রবণকীর্তন তব 

আক্মশোধন করিবেন । ক্ষেত্র উধুপক্তর্ধপ কধিত না হইলে, বীজ 

বধন করিলে তাহা হৃফলপ্রদহয়ল!। ' 
শিরক, টক 

স্ীকষ্ণতত্ত ও জীবতত্ত | 

রড এও সু বর সএাআর 

& 

হয্িদাস-.গঁতে।, জ্ীতগবতত্ব কিছু শুনিবাপ্ন বাসনা হইতেছে, 
ক্কগ! করিয়। বর্ণন করুন। 

গুকুদেব__হুজিদাস, ক্দচিস্তাশক্তি প্রীতগবান্ 'অবাঙমদস- 
গোচক--জবে তাহাকে কিবুবঝিবে? তবেতীাহছায় বিশেষ কপা- 

প্রাপ্ত মহালনের! বেকূপ বুঝ।ইয়াছেন, ব্মাইদ তাহাই সঙ্জেপে 

॥ খালোচন। কর! বাউক.। যে দিদ্ধাত্তপুত্তক পাইয়। শ্রীগৌক্ষাহাদের 
, প্রেমালন্দে অনীর হইয়াছিলেন, [যাহা সেই সর্ধত্যগী সন্লাধসী 

াশিশাকয হইতে লিখে বহন কিয়া নামি ছিলেন, পেট বরা 



সাধনলতত-বিচার । ৭১ 

মংহিতার আদি প্লোকে শ্ীকঞতব হুদ্মযরূপে বর্ণিত ছইয়াছে। 
মহাডক্ত অদ্ধিতীনগ দার্শনিক পণ্ডিত ঈনীবগোস্বামী তাছার বিচার 
করিয়াছেন, আইন তাঁহার চয়ণধুলি লয়! আমরা সঙ্ক্েপে তাহা! 

বুঝিবার চেষ্টা করি। মছারত্ব প1ইলে দরিদ্রের যেরূপ আনন্দ 

হয, গোমাবতার মহাগভুর উক্ত পুথি পাইয়। তদপেক্ষ। অ।নন্ন 

হইয়।ছিল। 

পুঁথি পাইয়া মহাপ্রভুর আনন্দ অপার । 
কম্প অশ্রু দে ত্ৃত্ত পুলক বিকার ॥ 
সিদ্ধান্তশান্্র নাই ব্রঙ্গমসংভিতার সম | 
গোবিন্দ যহিম।-জ্ঞানের পরম কারণ ॥ 

অল্প অক্ষরে কহে সিদ্ধান্ত অপার। 
সকল বৈষ্বশান্জ মধো অতি সার ॥ 

বুঝিলে? বরহ্মসংহিতার ভর _সিদ্ধাস্ত পান্থ, আর নই এবং 

ইন বগো্ব।ী অপ্রক্ষা হোগ/ত্র মীমাংসকও আয় জনে নাই 
সুতরাং ইহার উপর হুড আস্থ। করিতে পার। 

“্ঈশ্বরং পরমঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ | 

অনাদিরাদির্সোবিনদঃ সর্ববকারণকারণং ॥ 
ূ বরন্মনংহিত! ১।১। 

ঈশ্বর পরম কৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান্। 
সর্ব অবতারী-সর্বফারণ প্রধান ॥ 



৮ লংধনতত্ব-বিটার । 

অনস্ত বৈকুঠ আর অনস্ত অবতার । 
অনন্ত ব্রন্মাণ্ড ইহ! সব!র আধার ॥ 
লচ্চিদানন্দ তনু র্রেজেন্দ্রনন্দন। 

সব্বৈরর্ষয সর্নশক্তি সর্ব্রসপূর্ণ ॥ 
শ্রীচরিতামৃত | 

তৈষঃবের ভ্রীরুষ। এই, তাহাকে কেবল তারভেগ- খণ্ড গা? 
দ্বারকার ধিপতি ভানিলে অথব। অঞ্জুনলাঃথি ভাবিগে চলবে 
ন।, [তানি কি বন্ধ বুঝ” | 

কষ (কষ+৭)“কৃষি ভুবাচক শব্দো ণশ্চ নিব তিবাচকঃ | 
তয়োদৈকাং পরং ত্রন্ধ কু্ণ ইত্য্তিদীয়তে॥” 

কূষ ধাতু তু অর্থাৎ সত্বনাচক হুঠর]ং মত, এ-্নিবুত্তি ০. 

উপসর্গগ্]ছিতা আনন্দ) যিনি সংরীপ ও আঅননদপরূপ, তিনিই 

পরমত্রন্দ। মুন মুক্তহ্হ হইলে “6২৮ আপনিই, অন্মে। 

তাস্বানন্দয়ো খেগাৎ চিৎ. পরং ব্রহ্ম চোচ্যতে | 
বৃহৎ গৌহমীয়তন্ত্র। 

কম, ধাতুর অন্য ছর্থ আকর্ষণ, তাতেও বুঝা যায় বিলি 

পশ্ধকর্মক। ূ 

“পুরুষ যোষিৎ কিনব স্থ!বর জঙ্গমণ 
সর্বচিত্তাকর্ষক সাক্ষাৎ মন্মথ মদন ॥৮ 

পরম উর -লর্কোশবর। সকলের গুতু ও কর্ভী। 
ধচ্িদানম্দ বিএ্রহ”-ঠাহার এাকত কোণ সূ্ধি নাই, তবে 

(ভিসি জ প্রাকৃত ও ঘনীভূত সচ্চিদানদামুতি। 



 জাপলতত্-বিচার | শু 
আনাদিবাপি-_নিলে অনাদি অগচ সকলের অয় 
গোবিন-জখৎপালক | র 
শব্ধ ₹1দণ কারণ-- একট পগ্দৃপ্তমান সৃষ্টির মুলকারণ গ্রক়াতি। 

সেই মুণগরককতিৎও যিনি কারণ তিনিই শ্রীকুক। আি-কশক 
“একমেবদ্বিতীমম্” তিনি । যিনি আনু হটে অণু অপচ সচ্ৎ হই 
তে৪ মহং, ০সচ পগমবিরুদপন্মাশ্রগ বস্তু ভীকুষ্জ, তিন এক, বশী 
বশে আনিতে সমর্থ) স্াশ ও স্থরণীদ-“একো বশী সর্কুগঃ 
কুষঃ ঈ-ঢ্যঃ৮ ( গোপালসাপনী শ্রুতি )। | 

হারধ।ল__অ|গাদিগকে তবে সাছেবেব। ব্ছদেষেগাসক ও 
মুনতিপৃ্ক বাণয়। ঘৃণা করে কি জন্য? 

গুরুদেসগায়ের জোনে স্ব করিলে তুমি কি করিবে ? 
তোমাকে মানুষ না ঝলেযদ ভূত বলে, তাতেই ব। তুমি কি 
করিতেছে? সাংহনের! নিজ্ঞাতীয়, তাদের কথ তবু গায়ে সয়, 
কিন্ত তে।মর। যে ক্ছু ন। দেখেশুনে য।ত।: খল, তাহাই বিশেষ, 
ভুঃখের কা। 

হরিধাগ_আচ্ছ! তবে ব্রস্ব', শিব, হর্স, কাশী ইত্যাদি বছ 
ঘেঁলভার উদ্ভন ছউগ লিন? | 

গুকুদেধ-বাস্ত হই ও না, জ্রমে আলোচিত হইতেছে) উঠ! 
ছুট রকম ও্ুগাডে, (১) একই বন্য ভিন ভিন সস) (১) নাম 
ঝহু ছটা বস্ত মৃতঃ একই বট, তোম।কে আমি ছাযদাল বালি, 
তোগার শতামাত। খাছ বলেল। মামার বাড়ীতে ক।নাছ শপে রি 
তাই বলে কি তুমিভি”টা পৃথক শত্ত হইণে? পৃপকৃ' পরিচ্ছদ? 
পগিতে পার, সেখ তোমাকে পৃগকুক্ধপ দেখাইলে ও তুসি একই 
দস... . 



8. সাধনতত্ব-ধিচার ॥ 

এমি ্থ। বিভাগেন নীলপী তাদিভিয় ততঃ 

রূপতেদমবাপ্সে।তি ধ্যানতেদ|তথাচু ততঃ॥+ 
লাঘুভাগবতামৃ্ত। 

একট মশি বর্ণভেদে লীলকাগ, ভেশস্ষাত। আন্বস্ত নাম হই- 

্লাছে, লেইরাপ একই অড়।ড ভর *ন-অন্ুদাকে বিভিন্ন নঙ্গ 

খু দ্াপ তচমাছে। 

হরিদাল-..তধে শা) পৈধবর) শৈব উতাাদি মধো এত ঝগড়া, 

'ফিজন্য? 

গুরুদেব_ন| বুঝিংলষ্ট ঝগড়া গুস্প্ধ। পরমোদার শ্ীগন্- 

ছ্াএতু দাক্ষিণাত্যনাদী লঙ্মীনা বায়গলণী ছুট্রুকে বুঝ!ইলেনস্্ 

কৃষ্ণ নারায়ণ যৈছে একই সরূপ | 

গে'গীলক্ষমী ভেদ নাই হয় একরূপ॥ 

গোগী দ।র। লক্ষ্মী কে কুষ্চসঙ্গাশ্াদ | 

ঈশ্বরত্বে ভেদ মানিলে হয় অপরাধ ॥ 
 শর্সকারণ-কারখ সচ্চিদনন্নবিএই ইত্যাদি পূর্ব ণিত লক্ষগা- 

স্বিষ্চ বস্তুকে আম শ্রীকৃষ্ণ বপি, তুমি যদ টিক সেই বস্তুকেউ,শিব 

হল, স।হেধেব! যদি তাহাকে ই গড, (0০3) বলে, তবে আমাদের 

আর বিরোধ কিসে ? নাম বিভিন্ন, কিন্ত ধারণ। একু। বসত এক | 

প্রেমাবতার শ্রীগৌ থাজদেব শিবদর্শনে হউক ব| কালীদর্শনে হউক 

| গ্রেবিহ্বন হুইতেন। 

চা 

পিস উস পিউ জা 

৪ তত্বগত এক হইলেও, লাসনামির অভোত্ব থাকেব! ও 
ক্্লামের যোগরচিবৃন্ি স্ব রগগিত হয় না. রি 



সংধনতত্ব-বিচার 1. প্ 
» হঙগিষাস__ফেহ কেহ বলেন [শিব তমোগুপাত্মক, গুতগ়াং 

কষেের মহত এক হইতে পারে না| 

গুরুদেব--ই্(ও সত্য বটে? ইজাই দ্বিতীয় গ্কার। গণ” 
কলম সুপ! বিভিষ্ন স্বরূগের বিভিন্ন শাম হহয়।ছে, অথণব! মূলাধার 
ভু অচিস্তাশক্তিবলে [বাভন্ন গরূধে অবাস্থত থাকিয়। বিভিন্ন 
গুণ গ্াকাশ কগিয়। বিভিন্ন নাম ধরিয়। আছেন। বৈষ্ঃবের! 

»বছত্ত্ব আলে:চন! করিয়াই শ্রাকৃষকে সর্বেশ্বও পুর্ণ (নন্দ মায়াধীশ 
ব্রজ্জেআলন্নন কিয় ও সর্বোপার বপিয়। মীলাংল! করিয়াছেন ? 
শীমভ্ভাগবতের মতে হ্ষ্টি স্থিতি সংহারাদি বিবিধ কাধ্য, জ্রীকফের 
গুণাবতার ব। অংশাবঙার দ্বার! হইঞ্জছে। শতরাং যেশি 
নংহারের কর্তা তিনি শুক্ষের গুধাবতার মাত্র, পূর্ণর্রক্ম নহেন, 
ক।ছেই পার্থক্য। 

শিব মায়াশক্তিযুক্ত তমোগুণাবেশ | 
মায়াতীত গুণাতীত বিষু পরমেশ ॥ 

মাধুর্যযব্সয়ে শীর্ণ জ্তুলনীয়) অন্য স্বরূপ অপেঙ্গ? শ্রেষ্ঠ 
জতরাং পুণতম। ব্বগ! মহাঠভু বলায় (ছেন--- 

কৃষ্ণ মাধূর্যাসার অন্য সিদ্ধি নাই তার 
তেহো মাধুধ্যের গুণখনি | 

আর গব প্রকাশে, *্যার দত্ত গুণভালে 7; 
যাহা ধত প্রকাশে কাধ্য জালি। 

কান ৯ সকালে ০০০০৮ ০০০০০ শিপন | শিস পান্টি এ রঙ 

&. গ্রুকাশ কত শিব! £ভৃতি হ্বরূগে। 



শু | সাগলতর-বিচা, ] 

এয বের বা হইলেও দ ধ্কে ঠিক হৃগ্ধ বলিক্! তর্ক কয়) 

ডের কার্য! 

অদয় তত কৃষ্ সং ভগসান্। 

স্ব্ূপ শক্তিরূপে তার হয় অলস্থান॥ 

বেদের একস্বপবাদই অদৈহবাদ, বৈষবশস্্র ত1 এঠপ 

করিয়াছেন, অশচ তাঙাকে বিশেষত করিয়া আবও পাণক্কাগ 

করিসাছেন। সর্ববসন্বাদিণীতে আীসবংগস্থা মদ পেন) তত 

সদৃশ বা সমান, অন্তঃস্ত নাউ বলিয়। ভু ন্ধধতন্ব। শ্রীকৃষ্ণ এক 

বন্ধ শটেন, কিন্ত অভ্তর্জ। স্বর।গপক্তর সাহত আপাচ্ছলত।ণে খুক্ত 

হুয়া তি কল আশন্িিত আছেন, ইহাই রদাঠকের নিভালীল।। 

হারদ।দ-_ঠিক্ বুঝিগাম না, "এক মেবাদ্ধি ঠীয়ংশ আব॥ দুষ্টটা 
হটলেন কিন্ধ:গ ? 

গুরদে ব--&েভুপর বীচি একটী বটে, কিন্ত রি অভাতজে 
গেলেই দেখবে ছুহটাতে খমলিত হয়া এক ৪ইয়। ৩৬) ইত্াই 

[8৭ ঠশাদ। (নাক ত রলগ্ধনধদাবশই ধহ॥1ও তিনি এক) 

যুগমপ তৈছে গন্ধ নাহি কেন ভেদ । 

অগ্ন জ্বাল'তে যৈছে আহিক এানেদ॥ 
ূ জ্ঞাগ ঢা জাগাকে কখনও বিচ্ছু করা শায়লা, ইাকফেই 

খবণে। কঅ.টস্ত।তেগাভিদগ। শাকি ও শজমানের পৃপকৃ প্রহীতিন 

িথ শতীত উভদের একছ জনও চিন্তা অঠীত। রি 

রী. জানে» গালা) ক ৪ পুরাবের গেগা। রি 

. অক্কাঙ্গো। ছি তনোর্ভেনে, ছুগ্খাবল্যয়ের্থ। ॥. 



সাগনসীত “বিচার ৰা এন 

দ্ধ ও পবগাত!র সার রাধাকুফ ছ্ ১টরাও বিিনকছ। 
| সটষ্টিণীশার অগান্তাখ ঈশ্বর আত নিভতভাবে ছু 

রইয়।ছে। স্টিতব বিহাদপ কাঞলে আমর! সর্ধধগমে শকিকেই 
দেখিতে পা, একটু ভিঠরে গনেশ করিলে তখন শর্রিমাসের 
মঙত দেখা হয়, [$ণিউ বীঞপ্রূপ প্তেশস্েগাশ্থ স্বনামতম্” | আর 
দেখিতে পাই মহামণন ও মগ্াবচ্ছেদের আবিশ্রান্ত লড়াই। 
সুদ গর সৃষ্টি ভরে 1প অ৭শ্াথ আাবন্থিত। অল, সধলং ও লং ৯৮1 

শাতো মায়াশাতি, জীলশজ্ ও [চচ্হাক্ত অগবা বাহরস', তটস্থা 
ও অন্তগা। শান্তি বাছা 

অশন্ত 4. কৃষ্ের তিন শক্তি প্রধান। 
চিচ্ছতি, ভীপসভি মায়!শভি নাস ॥ 

শ্রটকিতামু। 
চচ্ছপ্ডি শক ,ফর চৈঠ্গ্যন্াপনী শ্বরূপশভি, ই নাম 

ঘে.গমায়া “য/গমায়। চিচ্ছর্তি বিশু সন্বপাঁগথতি, (শ্রীচরিতামৃ) 
এট শা ভ্বীগকে কেন, গগতের সমস্ত বন্তকেট আবম মেই 
মছাঠৈঠান্তর |দকে টাততেন্ছেন। ভভগব।নেও সহ ভক্তের 
যে/গ কিক। দেওগাই যোগমারার কংর্ধা। উল জ্রীরাধাবুষ। 
মন করাইয়! ধিশ্ডোছন। তাহ এষ্ট শর্তির নাম কভু নস! না| 

মায় বাচগজ, মায়া দীবকে কেন? সমগ্র সৃষ্ট বস্তকেই 
সে দত চৈঠগ্বরপ ভীরু 5০ দুনে অধিদুরে লই 
বাহ তেছে . গীবকে শী আজ *ইতে শিচ্ছ্গ্ন করাই ইঞায় পশম. [ 
আঁ চাতক ধা গাগা গাতিগন্প করিতে পারে ধাপয়ই হা 
বা।ম, দা বদ], সুনে মায়া (খেল্স) )বা অথ 5 ূ 
জরাতি।- | টি, 



দিয়া 188, 

৮ 

খনীাক্সনি নিউজিনগে আনহীরফিদা । 
( ধোগধৃতিঃ 91 

মায়াস্ত প্রকৃতি বিদ্যানম।যিনন্ত মহেশরং। 
ৃ রি (লাঙ্ঘা প্রবচন )। 

কটিবশক্রি তটস্থা, অথাৎ স্থল ও জলের লীসাত্ে, আলোক ৪. 

 জহাকাতের লন্ধিস্থলে, চিৎ ও জড়ের সাম্মলনন্থা!লে অধন্থিভু। 

' বিভদ্ধাত্মাইই অড়মেহ।সুয় হয়! জীবোপাধি ধরিয়াছে, (বেগ 

অবাকুলুমাদি লম্বিছিত রক্তাভ স্বচ্ছ স্কটিকমণি)। বান্িস্থানে 

''পক়্িযাছে,, তাই জীবের টত্ত্িয়োপহিচ শক্তিবিশেষেজ অথ" 

 জন্কট!পঞ্ অবস্থা, কারণ উপরে পুমাত্মা সো ইল্রির, পীে 
| দিষদ্ধ বলনা । উত্তযাকষ্ট ঘোটকের মত শিম “নপথাপগ! খে 

দিকে গো বেজ ছুইবে ০লইদকেই আকৃষ্ট হ+বে একদিকে 
| খুবভু)চ্চ উৎকর্ষ স্থান অন্ভদিকে অতলম্পন্পী র১গ, এক্কাদকে 

উদ গিরি শুগ গৌনীশঙ্ষর। অন্যদিকে পোগ ভমনাচ্ছিগ গভীর 

ূ হিঘারি গহ্বর। বুদ্ধির একটুকু ধিপর্যযয় হইলেই রী? তণুভ' 
. দি হইবে। 
| ইজি সস্্জীতের নধপ লঙ্গণ ফি ? 

য়ে র...."লীতের ভান কষ্তদাস অভিমান) হেছে.নআ'ত্ব- 
পানে অংন্ি।ফিত গেই জ্ঞান” । (ভচা়তাগুত)। 

. লী কুকের মিতাবাগুঢ তগবৎকপ্ম পান, হগবংলেখাই 
বর্ধীংঃর নিক্ঠাধর্শ |, বেবাবুদ্ধি ধাকিতে লীৎকে কেন সপ 
য় হজ, কিক রাযাধিকত বে মাযার কলে -পারিয়া কী, 
যারণ সবারং কুলি খিছ। সাাহগে কা গলি, হাজী, ৰ 
2: 



8৭ 

গাছটি সর ইগর হে ব্য দাদের পৃপক্ কোল ভন ্া 
ুন্াং াাছপ দাগ থাকিতে গারেনা। মাস সর্কর্থা খড়: 

, লাকতন্তর গাড় সেবাকার্ধো দাদ আত্মবিত্রদ করিয়াছে) হায় 

পিছের গ্বতন্থ(ষিদ্ব গ্রাভৃতে্ট হিশাউর়। ফোলকাছে। ছাপ 

ছুধ-কামনাগবাধিদীন । গ্ঝাহংসায় অনার করে সর্ধ্যাক পল । 

(লয়শা থ6ায়েও দলের খপিকার নট, দাল আদেশব!দ ঘসা 

সত । খ্াড়ক পর্খা ভোগ, আর দাসের ধন্ম মেব।। সন্ি্িয় সাও 

৬ সব1]। তাই “কফ্েজিক্স ীতি তচ্ছ। জাবের প্থধন্মাপ। কবর 

প্মাতেজিয় গীতি ঈচ্ছ ভীবের অধশ্মপ | হতদিন এই আন্মাুখ- 

ধর্জাগরূণ। পাপৰা1ধি জীবহদয় */* করিতে না পাযিবে, ততদিন 

আগ অগদেয় । দাস হলেও দল তখন, মুক্ত: সিংহের, স্যাম 

কী 1 সময়ে স্বয়ং গাভুই দাসের অনীন হন, 

আঙ্গ ভেন না মানিহ কন্দাল নাম | 
/ ওগো দাল নাতি করে তগবান্ ॥ 

সেবক কষ্ের পিতামাতা পত্তী াই। 
'দ্বাস বই ককের দ্বিতীয় আর নাই |. 
'যেরপে চিন্তুয়ে দালে, ঘেইরপ হয়|. 
ঘাসে কষ করিবারে প।রয়ে বক্র ॥ 

(চৈত্র তাগবত )$, 

[রিফাস-্পপুর্বো বলিয়াছেন জীব তটগ্া। অলোক অন্ধ 
খহিস্ালে অধন্থিজও জীব তবে আলোকে ন। শিরা জ্বাফরির 
রিনার আটা ভিউ ও 



৮৯. গগনতন্-বিচার 1 

ণ | গুরাদদ-_ শস্ দলিভেডল দল দুষ্ট পক, *এক ভিতাসুক 

রঃ ক্কফচএণে উন্দুপ। নটি নিষ্যপন্ধা কস ছউতে পঙ্দ্যু খপ । 

হাই গভুর গেলা ।  ভটস্থ। পীবের দল্গুণে ছঈটা পর্ণ- একটা 

ক. নী গীতি উচ্ছ। উছাই গেমের গণ। অভটা অতাধার 

শি উক্ছ ইত কামৈর পগ। এট হী ইচ্ছা অর্থ।ৎ ক1%৭1 
ডিভি 
স্ছাড়িসা জালের মন এক ুহ ও ণাকতে পাবে না। মভাদমুর্রগৎ 

জীবহছদর পর্বদ|ই তরক্সাদিত ও অশান্ত। এট কামন! কোথ। 

হটে আসে? “মাত সংজায়তে কমই । শঙগ হক্টাতেউ 

কামনার স্টি। গ্রাকৃঙবিষয়ের সঙ্গ চে কামের উৎপাত, 

জজ ক্সপ্রাকৃত বস্ন্তাগন্া গমের উদয় হয। ক্আগঠাকৃত কম- 

নায় মন ডুবিয়াখাকিলে গ্রাকৃত কাম গার ভপায় গ্রবেশ করি- 

বর শায'গ গা না। সংশ্বরূপ জ্ীকফ-স্থগোর [নকটে আ্মালৎ- 

মায় ॥ (করুপে হাউসে € 

“কৃনঃ ূর্ধসম মায় হয় অন্ধন্কার। 

ধা কৃষ্ণ তাহা! নাহ মায়র অধিস্কার ॥” 

এষ্ট প্রীতি ইচ্ছা শর্থ।ৎ আসনন্দাক কাই জীবের সুল শাকর্ষণ 

খা নিামক। পআ।নন্দং বর্গ! রূপং” ইতি শ্রতিত | সেট মনল 

হে আীনের উৎপত্তি, আনন লগ, জীব তাই ক্া।নন্দ ০০০ 

রি ড়া রা । 
ঠ 

ও'".আনন্দ্যান্ধ্যেব খম্থিম। নি রা জানতে, 

অ.নন্দেনৈস জানি দীনস্তি 1 ই্চি আতা 



লান্কভদ্ব-বিচাজ 1 ৮৬ 

আনল হইতে জগৎ ৃষ্ট। আনন্দের স্বায়। সর্দীবিত্ব, আবার 
'আ।ননান্দরূপেই গ্রাতা।গত ও অন্থগ্রাবিষ্ট হইতেছে। এই [হশুদ্ধ 

খনন আঅগ্রাকত, ইহ! হিবিধ, ব্রাহ্ম অর্থাৎ বন্দানলা এবং এশ্বরিক 

ছর্থৎ লেবাণন্দ। এ অগ্াকৃত আননোর অতি হেয় গ্রাতিফলনে 
উদ্ভূত যে অ(নন্দাভাস, 'তাহায় নাম খাত বৈয়কিক আলব্দ। 

এাথষ গ্রকার, ত্যাগ ও শুদ্ধ) তন্ি হইতে সঞ্জাত, উহ] মোখিতে 

পাত কষ্টকর হইলেও পারন্সিণাম অনি ক্মখকর। আর দ্থিডীন 

প্রকার, ভোগ অর্থাৎ জত্মনুখ হইতে সপ্ভ।ত, তাহ! আপাতমধুর 

কইফোও পরিণাম বিষন্গয় ॥ জীলাময়ের ইচ্ছাই লীল1। তাই 

খাননা[ভিনদ়ের জন্য তিনি স্থাবর জলম পুল সুশ্মাঙছগি বহু মুণ্তিতে 
পঙিণত ছুইয়। অ।ছেন। 

অবিচিস্ত্য শতিযুক্ত প্রীভগবান্। 
ইচ্ছায় জগতরূপে পায় পরিণাম ॥ 

শ্ীচরিতা মৃত । 
এই পাসিদৃশ্তীমান প্রকৃত জগতের লাম “দেবীধাম”, ইহ! 

মারদেবীর খ্ধিকৃত রাজা, এখানকার নঘস্ত বন্ধ সায়াবিকৃত্িত 

লৎ? ইচছ/মন্ের ইচ্ছার জীব মারারাজ্যের অভ্যন্তরে পড়ি ছে। 
অলব্স্তর সঙ্গ অ(পাতমধুর অতিন্থমিউ | স্বাাকয ক্সযুন্তোপম 

«ক্পোবিলাভোগন্লনেশ প্রন্বাণী জীব, আভিজখন্ত ব্যাধিকর, 

প/য়ণম যন্ত্রণাদায়ক, কআপাতামষ্ট চিনির ঢেল। লইয়।ই ঢটিজে 
আর কার] বিষর়ূতখে নিমজ্জিত হইয়াছে। কাম ( আন্াদুখ) 

হইতে লোতের উৎপত্ধি, লোকে মোহ আনয়ন করে, তখন চৈত্র 

বুধ হয, অবস্থাকে বদ্ধত্ঞান ছয়, দেহে 'আদ্মবুদধি লগত ছয়, 

'জুতরাং জীব ক্গাত্মহরূপ কুলির! মাহ দাস হইর! পড়ে। 
১১] 

রা 



৮ সালতন্-খিচার | 

জীবের স্বতাব কৃষ্ঃদাস অভিমান । 

দেহে আত্মজ্ঞান-আচ্ছাদিত গেই জ্ঞান॥ 

আমি জীব, বর্ষের হুন্র বিভূতি। “দুন্ষমাণামপ্যহং ভীব£” । 

বক্ষে জনস্ঞণের ফাণক। জীবেও বিন্ুবিলূ মার লহ 
স্হিাছে। অগ্িন্ষুলি্গ শুফতৃণ মধ্যে যেছন বৃদ্ধিগ্রাপ্ত হয়, তেমনই 

সন্ষস্ণে জীবের কোন কোন গণের আধিক্য হইয়াছে 

জীবেঘেতে বলস্তে।হপি বিন্দুবিন্দুতয়৷ কচিৎ ৷ 

. গরিপুর্ণতর়। ভাস্তি তত্ৈব পুরুষোতমে | 
ভক্তিরলামৃক্সিন্ডু। 

খ্বতরগ্। হতগবালের গাঁখধান একটী গুপ, জীবেছেও ভাঙার 

দ্বীঙজ দকিগগাছে। জড়দেহাচ্ছর হউক মায়ারাজ্যে প্রাকৃত বিষয় 

সঙ্জগমধ্যে পড়ি! জীপেজ শ্যতগ্রত| জ্রুনে জাগির। উঠে। মাতৃগর্তে 

ছটীথ পূর্ণবাতার় পরতস্ত। শৈশবেগ প্রা ভাট, ক্রদে বয়োবৃদ্ধির 

লঙ্গে গ্রাকুত স্ক্গ্য পীবের শ্বতন্তরত। ধাড়তে খ!কিল ) তখন (শগ্ড 

চপগ হইল, বালক ক্সবাধ্য হুইল, যোককশবর্ষে যুধক সাবালক 

হুইল! তখন (পিতা কর্তৃহ ছাড়িয়। পুত্রের মিত্র র্উলেপ, ক্র ত পুত্র 

আজও পাঁকল। গিয়। পিতার সহিত জধন্য অ।চয়ণ রস করিগ। 
জীঘ অয় তখন দ।স নহে, জীব তখন পাক! কর্তৃ।। 

হুয়িদাস--এই গ্রাকৃগ্ত কথাটা ঠিক বুবিলাম ন1। 
স্ায়ছে ধ.গ্রাকৃত্ত শব্ব প্রকৃতি হইতে (স্ধ, এই এাডৃতিকে আগর! 

খাকুতি বুঝিতে হইন্বে। জীতগবালের ছঠ্টী রাজ? লাই আমা 

জর কারবার । একটা গাড়ত রাজা, সমপরটা ব্রত হাজ্যও। 
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অতি পৃথক কোন ছু নই, বাছা শক্ত লহে ভাছাই 
অিএাকত। 

ভূমিরাপোহনলো! বায়ুঃ খং মনো বুদ্ধিরেষচ | 

অহঙ্কার ইতীয়ং মে ভিল্া! গ্রকৃতিরধা ॥ 
আপরের়ং.১..১.১ **১০০০০ ০০, ( লীষ্া ৭1 ৪)1 

ক্ষিতি। অপ, তেজ, মরুৎ, ব্োোষ, দল, বুদ্ধি, আহ্ষ্কার এই 
আটটা আপর। প্রকৃতি । ইহাদের বিকাঁরে বা সংশ্রবে খাছ ফিছু 

হইরাছে,তাহাই গাকৃত অর্থাৎতগ্থাবর। জঙ্গম। শচৈব যকিঞ্চি 
সচরাচরং৮ 1 এই রাগোর পরিদৃত্তম।ন্ সমত্তই অলৎ, জড়ীয় 
মার়াস্, লৃতর়|ং পরিবর্তীনলীল ও অন্ধকারচ্হ। জার হাছ। 

প্লাকৃত রাজ্যের অতীত, জখচ সর্বত্র অনুগ্াবষ্ট, চন; মিজ্যানন্দ 

তাহাই অগ্র/কত। চিন্ময়ং ব্যাপিভং সর্বং ব্রৈশোক্যং 
মচরাচরং” ইহ মারারাত্যের জাতীত পরবে গোলোক 
রন্দাবন। বৃদ্দাবনবর্ণপলময়ে কবিক্াজগোম্বামী ত1ই বলিয়া- 

ছেন “বৃন্দাবন বিভু”।, 
এই বৃন্দ।বন সর্বত্র বিরাজিত, তবে মারক দৃষ্টির অন্ভীত। 

পম ক্কপামদ লীহা।-বহাসী জীকফ। একট লীলা যেই দহ) 

গ্রাপঞ্চা ভীত চিন্তামণিধাষ ভীবুন্দাখনকে এপধান্তর্ত পুণ্গেজ 
ভারত-ভূনিতে এাকট কছিয়াছেল। 

হগ্রাস-ছুর্বল জীবকে গ্া।কতরাজো মাক্ার হতে ফেলা, 

ইন গবর্থ নর্ত্য হলাওল ঘরটি! তাখ!র কি আ।লন বাড়িতেছে তত 
খুরুদেব--উদ্াতেও অ।নলোয় বিবিধ বিবর্তী চলিতেছে, দিয় 

লন! ডুইলে প্রেমের পুরি হয় লা । স্বামী দীর্ঘগাধালী না হইলে 
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ফানিঘাপের অভ্িষখুর মেঘদুত হইত না লীতাগেনী সণ 
ক্ষ অপহৃত! না হইলে ব| তীহায় উদ্ধারকল্লে অলাখাসাধন 
করিতে না হইলে, সুদীর্ঘ বিরছ্রে পয় রাঁমপীতার যুগলাহিলশ 

খত মধুর হইত নল, আব? পরষতক্ "রামলাল হগুম(লের আত 

আনন্দ হইত না। লমুদ্রসেচনসিঞ্চিত মহা রত হর্ধিক্সাই কৌন্বাভ 

ভগবহগ্গে স্থান পাইয়াছে। এইখানেই গ্রকটলীলার বিশষ্টত!। 
বিশ্ন বাধ। মধুরমিলনফে আরও মধুর করে। জটিল! কুটিল! দ 
খ]কিলে প্রেমমন়ী রাধারণীর প্রেমমহিমার সমাকৃ বিকাশ হট 
ন।। কুষ্চতেধিণীর! অনুক্ষণ অনুরাগিণীকে' ঘেরিয়। আসছে, ওদিকে 

আাবুৰ তা।মের বশী বাজিতে আর করিয়াছে, বালী সময়লসয় 

স্থানাস্থান মানে ন, হুপুরে ডাকাতি মার়ভ করছে, আঅবল। 

লর়লাকে উন্মন! কম্মিল, গৃহ্কন্দ আর তাল লাগিতেছে ন।,ক্রেমে 
অ।কুল করিল, তখন বধুলঙ্গে মিলিবার উপার খুঁজিতে লাগিলেন, 

কৎপরে 'বাউরী+(প1গলিনী) করিস ুলিল, আর ধৈর্য খাফিতেছে 

না, মলে হইতেছে “নী! হয় ত্যজি কুলে, যাই যে বনে 
মুরলী বাজে” সম্মুখে বিশখায় পাইয়। ধনী খেদ করিতেছেন. 

“ত্যামের বশিটী, দুপুরে ডাকাতি, মরবল হরি লৈল। 
হিয়। দগ্দগি, পর!ণ পোড়নি, কেন বা এমতি হল ॥ 
খ|ইতে গুইতে, আন নাহি চিতে, বধির করিল বাশী। 
লব পরিহছরি, করিল ব/তরী, মানয়ে যেষন মালী,॥৮ 

খুয়গয়জন। ধয়ম-লয়দ) কুললীল লাঙাতয় সক্ষলেই ফু মিল* 

নেয় মহাবৈনী। ভীম প্রেমে-গংহপর সনন্যে উদ্ধার়। বত 
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টাচুপিরা র।খিতে চাহিতেছে, পদ্য বাণের মত ফাগু-অনুয়াগ তত 
খাড়িয। উঠিডেছে,। ক্রমে ভাছা কুল, লীগ, লাতা,তর ডুবাই।্$%- 
গঞজনাক্ষে ভাগাইর। ্রেষময়ীর প!গল মনকে লইয়া! কুঙ্জের (কে 
ছুটিল। তখন বল! সবল। হইলেন, অনুয(গিণী টু়বতা হইলেন, 
স্থির করিলেন, সব যাক বাক তবু বধু ছাড়িতে পরব ন।-.. 

গঞ্জে গঞ্জুক গুরুজন তাহে না ডরাই। 
ছাড়ে ছুড়ুক নিজ্গপতি আপদূ এড়াট॥ 
বলে বনুক্র পাড়ার লোক তাহে নাহি ভর। 
না বলুক ন| ভাকুক ন! যাব কার ঘর॥ 
ধরম করম যাউক তাছে নাহুভর।ই | 

মনের ভরমে পাচ্ছে বধুরে হারাই ॥ 
কলে মানিকের মালা গথি নিব গলে। 
কানু গুণফশ কাণে পরিব কুগডলে ॥ 

কানু অনুরাগে রাঙ্গা বসন পরিয়া। 

দেশে দেশে ভ্মিব যে।গিনী হ্ইয়। ॥ 
ইছই পরকীয়া! রসের চিত্র, শ্বকীয়াতে এই সমস্ত বাধ! লাই) 

সুতয়াং সেখালে প্রেমের এই অপূর্ব্ব বিবর্তগ নাই। ইহাই 
প্রেমের মধুরতম চিজ, কৃষ্ প্রাণ-ব্রজ বাসী তিক এই লীলায় অন্য 
অধিকার নাই। | 

পরকীয়া রসে হয় অধিক উল্লাম। 
অজবিনে ইহার অন্থজ নছে বাল ॥ 



রণ লখলকত্ব-বিার ! 

পরকীয়ার নয সনির! লাসিক কুঙ্গিত করিতেছে কি জন্ত?। 

ক্যামাগের নন্বদ্ধ ভাব লতয়া, বস্ত্র জে ফোন সম্পর্ক নাট। 
অননা(িলয়ের এক অপৃবব [চত্রহ্বাপঃযুগে বৃনা।বলে আক্নীত 

হইয়াছিল, উদ্দেত্ী লীবশিক্ষ। | মায়!র চকে ফীল সংসারের লহ 

উদ্ব।হণন্ধনে আবদ্ধ, সংলয়ের আসংখা জঞ্জাল ও কুটিল বাবহার। 
জীবকে অনুক্ষণ ্ধেরিয়। ছে, পূর্ণানপত্যরূপ শ্রীকৃষ্ণের লিকটে 

বউকে ছিতেছেনা। তগলানের [চচ্ছত্ত যেগমায়, ইক 
মোহুপসুরলী রবের ভর মুগ্ধ লীবকে ক্ষণে ক্ষণে চাকন্ত কারতেছে। 

বিষয়াবন্ধ জীবের হৃদয়ে এাখমে প্রগ্দগি” আরস্ত হইল, জ্রেসে 

“পরাণ-পোড়নিশ ধ্িল, তারপরে ভাক!কে পাগল করিয়া! তুলিল, 

খন তপ্ত সংসারনুখতোগকে পদাহাত করিয়।, এা!পরধুন সন্ধানে 

মনু বন্দাবনাতিসুখে চুটিলেন, সার(র শতধুগের বন্ধন মুহূর্তে 
টুর গেল, যোগনার। জয়যুক্ত হহলেন। তাহ লীলারহন্ত ৭ুঝ- 
ইতে কাবরাজগোত্বামী বলিছাছেল-_.. 

“যে|গমায়। চিচ্ছৃক্তি বিশুদ্ধ সত্বপরিণতি 

ভার একি লোকে দেখাইতে। 

এই রূপরতন ভক্তগণের গুঢ়ধন 
প্রকট কৈল নিত্যলীলা হৈতে ॥৮ 

ভোগত্যাগ ও চরিত্রে গঠন। 
ইরিহাল--জাবার যে সেই পাবগুদ্ধ স্ব” লিল! 

খরুদেব-ছ। বিশু পথই ধর্মের সুলভিতি। তাছ। লা হইলেই 

উলিছে পাছে ল।। “লন্ং বিশ্যদ্ধ:ং বসুদ্বেবশকিতংস। 
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বিশুদ্ধ সতের দাদ বনুদেব, সেউখ(লেই সঙ্চিষানবা ভীক় বের 

বিত্যাস্থিতি। গ্ব(মী বিবেকানন্ম বলিয়াছেন-- 20৮10 পে িত্রন$) 
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জীবজ্দর আলৎসঙ্গ জন্ত আত্মসুখপরতন্্র হওয়ায় পুণগন্কযুক্ত কই- 

"হছে, তই অসতসজ্গ তা।গ ও সাধুসজাশ্রর দ্বারা উ্াকে বিশুদ্ধ 

সন্ধে পরিণত করিতে হইবে, তবেই উহ। শ্ীকফের বিলালকুজ্জ 

হঈবে। 

হরিগাস--.আলতসঙ বলিতে গ্রাধানগঃ আমক়| কি বুবিষ ? 

গুরুমেব-্-কামিনী কাঞ্চন গ্ধান অলৎ, কামলীতে আলক্, 

ও বিষ্য়াসুরক্ত তগবাধমুখ বাক্ির সঙ্গ নাবদ্ধ। 

“ম্্ীলঙ্গী এক অসাধু কৃষ্ণাতক্ত আর” 
॥ কেহ কেছ বলেন বিবাঞতা জীপ দৃলণীর নকে। আমাসন্তভাবে 

বিধ।হিত ম্রীপঙ্গ শান্তলম্মঙ ঝটে। যেতীম্বমীর ধন্মপপের আন্ত- 
যার ন হইয়। ছবরং লঙ।য় হয়েন, ভাৃশীভ্ত্রী দুষলীয়ক|মল্ীপদ ২11 
নছেন, তিনি সহ্ধন্থিনী, সেরূপ দেবীলঙ্গ বরং সাধনার আনুকূল। 

তাহাতে রং এক্ষে্ পৃটে শুন্ত মিলিয়া এককে দশ কয়র! তুণে। 
লেইজভ মহা গ্রকাশলমরে শ্রীচৈতস্তাদের শ্রীঅতৈত গ্রাভৃকে গু 
ভ্ীব।সকে সম্ত্রীক ইঞ্টার্শনের আদেশ করিয়ছলেন। কিন্ত 
গাসক্তির হাত এড়ান সহজ নহে, তাঁচাই বন্ধের কারণ। শান 
এবিষয়ে বিশেষ সভ্র্ক করিয়াছেন, অত্যন্ত দৃষপীয় বলয় স্্রীল্ 

লিয়েধ করিয9 তৃপ্ত হন নাই, স্ত্রীসঙ্গীর স্ধ পথ্য নিষিদ্ধ 
হ্ই়/ছে। 

ৃ ভষোদ্বারং যোবিভাং সঙ্গি 1 
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হরদাধ-প্রন্তে।। এমন অনেক টবযার দেখা যায, হাছান! 
হলে ম/লাতিলকান্ধ খারণ কয়েন, অধাপ্রভুর় নামও করেনঃ 

ভাগবত দিও পাঠ করেন কিন্তু ঠাহগের চরিত্র অত্ান্ত কনু'্ষক। 

স্কৃকলীলার দোহাই (নয়া, আনেক স্বণ)কপ কার! ভাতার! 
লম!ঙক্ে কলু'ষ্ত করিতেছেন। 

খুরুদেব--সেই ভ&াচারির! বিশুদ্ধ বৈষ্বসমাগের কলম্ক, 
ঘরে চরিভ্রিহীন বাক্কির। পবিত্র বৈফাঝ চিন |দ ধারণ করেন বালাই 

জানেকেই আজক!ল মালাতিলকাদির এাডিও বীতভশ্রদ্ধ হুইয়াজেন। 
উচিত কথ। বলিতে হইলে কিছু কর্কশ বলি হয়, মুখে মহা হাতূর 
অনুগত বলেন কিন্তু কার্ধো তাহার মূল 'মেশ গ্রাতপ!লগেই 

উদাসীন। ্ঠাহাদের শধন্ত ব্যবহার দর্শনে অনেকে পবিত্র 
টৈফব ধর্মকে নিন্দা! কারয়। দুর ছউতেড লারয়া পড়িতেছ্েন। 

হারদ|ল--সেইজন্ আনলেকেই বৈষাৰ ধন্ছকে লেড়ালেড়ীর দর 

বলির! ঘ্বণ! করেন, তনে আজকাল মথাগুভুর অতুযুদ।র সুবিস্ল 

চদ্িতামৃতে অ।কুষ্ট হই, জলেক উচ্চশিক্ষিত যুবকের! এই পথে 

খমিতেছেন। 

গুরুদেব-বৈষহ লামধারী একজন চর়িঅকীন কপটাচাযীক্ষে 
খ্া।মর্শ ধরিয়া) [বিশুদ্ধ বৈষ্ঃবধর্ছের বিচার কর! সমীচীন নছে। 

শ্ীচৈতন্তদেষের ও তদীর পারিষদধর্গের পরম পৰি চতিত্রাশ্বাদন 
করুন, তীছাদের অন্ুমে।দিত এস্থাদি পাঠ করুন, দেখিতে প1ইন 
বেন, বৈষ্বধর্ণা কি মছান্, পবিত্র, সার্বজনীন শীভি ও পুর্ণ 

, আাক্মত্যাগের ধর্ম । আমর! গললগী কতধাদে শিক্ষিত ননাদের 

নিকট প্রার্থন। করিছেছি, তাহ! একটু আলোচন। করি! 

, বামখুন, লামার দঞ্জালনেই ছন্মাযাদিত আযাবের ফহিনূয়ের 



সাধসতন্ব-বিচ।য 1 ৮৯ 

নিষুক্ষাণ প্রকাশ পাইবে । নৈষ্ঃকুরপ্ম অত্যুজ্জ দার্শনিফদ্বত্ব ও 
অভিচ্ব্রোধ্য বিশ্ঞঞালকহুলালমহ্িত। যে ধর বিদ্বৎ-শিক্সোগুরি 
'স্টায়াচার্থা  সার্বন্ৌমভউচাধ্যেয় ও সরন্বভীর বয়পুর নহানা্শ- 
নিক পঞ্চিত গ্রক1পালনোর ধর্শ হইয়াছিল, তাহা! ঝি কখন বণ- 
জনবিরছিত অমার্জিতবুদ্ধি কুক্রিহাসক নেড়ানেড়ীর  খণ্দ 

হইতে পায়ে? বেধর্খের দাধুর্ধয ও গাভীর্ধোর নিকট বধ বিহার 

উ়িষ্যার সর্বশ্রেত পদমর্ধ্যার] তৃপৰৎ ভাসি! গেল, অতুল ভোগ” 
বিলাস শুফপঞ্রের জার ফুৎকারে উড়িয়া গেল, দবীরখাল শত গ্রন্থি 
কম্ছ। লইয়! বৃক্গতলবাসী হইলেন ও জগজ্জীবের কল্টাএগন নিখিল 
শান্তগ্রস্থ।নি গ্রণন করিলেন, সেই সর্ধত্যাপী মহাগ্রাথ টধষৰ 

রূপলনাতন যে ধর্পের আদর্শ, তাহ! কি কখন ফ।মিনীকাঞ্চন- 

লোলুপ বিষকবিষ্ঠকুট নেড়ানেতীর ধশ্শ হইতে পারে? মহল 

তুল্য প্শ্বর্যা অগ্দরাসদৃশী পরম হুন্দরীন্ত্রীকে মলবৎ ত্যাগ করিয়। 

বে অপূর্ব প্রেমের ধশ্মণাললায় রাজপুত্র দীনহীন ভিখারী মাজিয়া 
পরিত্যক্ত গলিতান্দ্ব!র। জীবনরক্ষ! কন্িতেছেন, আর অতি 

দীনতাবে জগন(থ-মন্দির-ছায়ে দাড়াইয়। অহনিশি মধুর হরিনাম 

হিতরণ করিতেছেন, ভোগত্যগের জীবন্তমুত্তি, মহাবৈরাগী 
রঘুন।খদাপ যে ধর্মলাধনের পথপ্রদর্শক, সেই মছাত্যাগের ধঙ্দরকে 
কি বেসাদাশীবিলসিত ইশ্রিক্সেবী কামুক নেড়ানেডীর ধপ্ৰ 
বলিবে 1 বে ধর্দোর অপুর্ব রসান্বাদবে লুন্ধ হইয়া গলিতকুষঠ- 

সবেংণী বিএ বাসুদেষ দেহম্মূ তি পর্যন্ত ভুলিয়া, ভগবৎসেখা বুদ্ধিতে 
ফুদ্দিকীউকেও সবগ্থে গিঙ দেহছ্ারা পোষণ কািতেছেদ। আয়” 
[আমধনন্দে' জাতুগপগান করিচেছেন, লেই দমীচি-মানকারী ভগব- 

ষ্ঠ গহাপুরষ ৪ধ ধর্মের চিত, তাহ! কি' পুরীযতোনী আ।খাবুখ- 
[১২] 
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থযতত্র নেড়ালেনীয় বশ হইতে পায়ে? বেতন জাতিথ্শা 
জার61রে, শ্রেষ্ঠনিকৃষ্ট নির্বিশেষে, পরিত্যক্ত সাধম পতিত পাপী, 
তাপিকে ড!কিয়া ডাক্িয়। অকিজন করি! তাহাদিগকে গ্রোম-.. 

রাজেোহ পথ দেখাইয়। দিতেছে, সেই অতুদার মহাাতিয সার্ব- 
ভৌস ধন্ছ কি লঙ্কুচিতমন। গ্রেষগন্ধবিহীন ধশ্মধিরপ় ধর্ম হষ্টাত 

পাকে? কখনই না। ভোগত্া।গ ও চরিত্রগঠন বৈষ্ণব- 
ধর্ছের সর্বহীথম ও সর্বগ্রধানক।ধ্য। ভোগবামনার গন্ষমায 

থাকিতে তুমি বৈষ্ণব হইতে গারিবে না। উরগাদ রূপগোখাদী 
হল্লিঃাছেন-. ধ* 

“ভুক্ভিমুক্তিস্পৃহ! যাবৎ পিশ!চী হৃদি বর্ততে । 

তাবন্ভক্তিস্থখশ্তাত্র কথমভু দয়]! ভবে ॥ 

ভোগখালন! ও মুক্তিকামন। পিশাচীর সায় সর্ধ্বগণ জীবকে 
গ্রাস কান্সয়। অ।ছে, সেই পিশাচী থাকতে ভক্তিদেবীর উদয় 

[কল্পে হইবে? এখন বুঝ, টৈহবত। কি বস্ত। টৈষ্ব হওয়! 

সুখের কথ। নছে, মহা ধু নিগেই বুলিদাছিলেন-- 

বৈষ্ণব হইতে মের ঝড় ছিল সাধ। 

তৃণ।দপি শ্লেকেতে পড়ে গেল বাদ॥ 
তৈষবধন্থ অগ্রাকৃত ০৫মের ধর্ণা, ইছ1 অধুয রসেয় আকাফুরস্ত 

াদপ। প্রেমের সাছত কমের বিশেষ সাদৃষ্ত থাকায় লোকসুর 
ভ১5তনদেব তাই এ [ব্যয়ে অতধিক সতর্কত। অবলম্বন কিয়!" 

:শ্ছলেন। বারংবার বন্ধিয়াছেদ-“শিন্সোদর-পরায়ণ কৃ 

লহি পায়” |: ছাহাদ। আহা বিহায পইয়। খাকিবে তাছান। 

স্কৃফ পাইতে না! 
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» বিষয়তে।গ ও স্ককপ্র।প্তি এই ভুইটা লম্পূর্ণ বিপরীত শাগ্ডে 
দেখিতে পাই-. 

_ বিষয়বিপচিত্তস্ত কৃষণবেশঃ সুদুরতঃ 
বারুণীদিগ্গতং বস্ত ব্র্জনৈত্রীং কিমাপু য়া ॥ 

কার্থ।২ গশ্চমদিকে জবস্থিত সম্ম যেমন পুর্র্বদকে গমন 

*ককিলে কম।পি লান্তের আশা নাই, সেইরূপযাছার মন বিষয়ে 
আবি, তাছার থক্ষে কষ্ধগাণ্তি হুদূদপয়াহত। মারাক বলিগ্ত 
ছু'ধিকা ্বরীব জাত্মরক্গ* করিতে অনমর্থ, এইভুন্ নৈর(গীর একি 

ঈম্ভ।বণ এক কলে নিলে কমিলেন এবং গিগ্জের অতি মসতার 

পাত্র অন্্রঙ্গতক্ত-বিগর্জনরূণ কঠেরশ(সনের আবতারণ। করিস 

ইহার হুদৃঢ় মনুমেন্ট রাখি! দিলেন। ছে।ট হক্দাস গুতুর প্রিয়" 
ভক্ত, তর মধুরকীর্নে মহা গভুর উল্ল।স হ্ত। গ্রাভুসেবার 

ভন্ত উরভগণান্ আ(চার্ধোর কর্তৃক আদিই হউয়।, ছোট হায্দাল 

মধবীল।মী এনৈক। ভক্তিমতী গ্রা!চীন। বৈষ্বীর নিকট হইতে 

চাউল বদ্গাইয়। আনিয়ান্ছিলেন, সেই ছল ধরিয়া মঙ। প্রভূ 

ইরিদালেএ* 'ঘরমালা' করিলেন | গ্রাভূর বির!গ সত্তর মম্তক্ে 

অএনিপতন হুইল, ছিয়মূল তুর ত্তায় ছোট হরিদাস তৃপতিত 
হুইলেন। আহার নিদ্রা ত্যাগ কৰি? গভুত্যভ জীবনের আন- 
শান করিবেন বলিছ। “ধন” দিয়। পড়িয়া রহিলেন। টব, 

রর 

মগডলীদধ্ে মহা অ(তন্ক উপস্থিত হইলা। ফেহ আর শ্বপ্পেও 

57555577555 
* সঙ্গয় দয়া পায় হইল নক্ষাতে আনিতে পান্গিবে না! এই 

শত দিলেন 
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একৃতিয় নাম মুখে মেল দা। একদিন ছটা ভিনদিন 
কাটি! গেল, ছেট হরিঘ।স তুলসীবেদি কায তলো কাষ্ঠবৎ পড়ি! 
রহিকাছেন। কআঝোর নয়নে ঝুরিতেছেন), জীবদুঃখকাতয় বৈষঃব-.. 
মণ্ডলী অস্থির হুইয়! পড়িলেন, কিন্তু এই অনুকেোধ লইন্ব। কে 
মহ।গ্রভূর নিকট হাইবে? ভগবান আচার্য মন্মণাহত, ধরিতে 
গেলে তিনিই মুলকারণ, তিনিই ত হারদাপক্ষে মাধবীর লিফট 

পঠাইয়।ছিলেন। তাহার হসয়ন্ত্রণ। উপস্থিত হইক়াছে। ৃ 

তিনি শতবাক় ছরিদামের নিকট যাইতেছেন, সহ্অবার 

বুক্ষ/ইয়। গোবিন্দের নিকট হাইতেছেন, আর লক্ষবার স্বরূপ 
গো্বামীর নিফ্ট চুটিতেছেন। আশা, যন্ি কেহ মহাপ্রভুর দন 
নরম করিতে পানে; তবে নিত্য।নলা পারিবেন, খর পারিবেন 

শ্বরূপ দাযোদর। কিন্তু দয়াল নিতাই যে গৌড়দেশে, তাহাকে 
গাইবার ত উপায় নাই, তাই ল্বরূপই একমাত্র ভরসাস্থল; সকলে 
নিপিয্স] শ্বরূপকে ধনরিলেন। দ্বরূপ মহাঠভূর তি আত্তরঙ্গ 

সখ!। গ্রভূক্ষে উত্তমরূপ জানেন, তিনি লম্পূর্ণ স্বতন্ত্র, বিুদ্ধ- 
ধশাশ্রয়) দমত! ও কাঠিগ্যের চুড়াত্ত আধার | কুদগদ হুইতেও 
কফোসল আবার বজ্র হইতেও কঠিন। যখন তিনি কঠ ধারয়াছেন 

তখন অনুরোধে কোন ফল হইবে না, তবু চক্ষের উপর একটা 
ভক্ত অনাছারে মরিতেছে,, তাই অনেক ভাবিয়! চিগ্িয! কগ্নেক- 

জন ধান তক্তকে লল্গে লইয়, সতগ্গে মহাপ্রভুর লিকটে গেলেন, 
১০, কথা বাত গর ছেটি হয়িযাসের কথ! পাড়িলেন। ধন 

সংস্কাপক ধন্থগংস্থাপন অন্ধ বআদিয়!ছেন, ঘসা, কযিতে আসেন 
জাই; ছোট হিগালের লাগ তলিছেই গেসবল হ্রণার 
হইলেন, ফোঁধাবিষ্ট হইয়। বলিলেম- | 
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প্রভু কহে, বৈরাগী করে গ্রকৃতি সম্ভাষণ, 
দেখিতে ন। পারি আমি তাহার বদন 1 
দুর্বার ইঞন্জিয় করে বিষয় গ্রহণ, 

ঘারবী প্রকৃতি হরে “মুনেরপি” মন । 
সুজ জীব লব কটি বৈরাগ্্য করিয়া 
ইঞ্জিয় চরাঞা বুলে গুকৃতি সম্ভাষিয়া। 

ইন্জির়লংঘম অতি ম্বুকঠিন, কেবল জ্ঞান খাকিলেই হয় ন1) 

ক!মনীর কুফকে মহ1যোগিরও যোগভঙগ হই! যায়, কাঠের 
হুন্দদীমুর্ধি দেখি! মহাজ্ঞ!নী মুনিরও বিকার উপস্থিত কয়, আর 
তাই লইয়। খেল। কৌপীন ধারক মর্কটটৈরাগী সাজলেই 

হইল? আমি এরূপ ভণ্ডের মুখদর্শন করিনা, ক্রে।ধ কারক 

মহা গভু গৃান্াস্তরে গেলেন, নিতান্ত বেগতিক দেখিয়া! সংলে 
চলিয! 'গিলেন। আরও ৩।৪.দিল কাটিয়া গেল তথু মহা- 
এডভুর মন নরম হুইল না, হরিদ।স অনাহারে পুর্বধত পড়ির! 

অ[ছেন। করণছৃদয় বৈষ্ঃবগণ মহা মুস্কিলে পড়িলেন। উপাস্য 
না দোখয়। (বার কয়েকজনকে লইয়া, ব্বরূপ মহ! এরভুর নিকট 

গেলেন, সালে ভর করিয়। বলিলেন *লপ্তাহ আভীভ হইল অপ- 

য়াদী অগ্ল্ল ত্যাগ করির! পড়ি! আজে, যণেউ পিক্ষ! হইয়াছে, 
এই বাকের মত আমর! গম!তিক্ষা চাহি” লোক শিক্ষাই মহা. ' 

ও/ভুর উদদে, কাছেই বজাদপি কঠোর হয়ই রছলেন। 

গড় হছে, মোর বশ নছে যোর সন্ত... 

গ্ুকৃতিমন্তাধী বৈরাগী ন! করে দশন। 
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নিজ কার্স্যে যাহ সনে, ছাড় বৃথ। কথ।, 
পুনঃ যদি কহ,আময। না দেখিবে হেথ।। 

সঞ্লে কর্ণে অনুপ [দা চলিয়া আললেন। মহাগতু স্বততর 
কগান্, শেষে কি বরা অহাগ্াভুকে হাসান ৭ 

ছে।ট ছারিদাসের গ্রাস্তাব লইয়! আর কে ধাউবে? কিন্তু 

একটা জীব কআনাভারে মার যার তাহ।ও খসহা, তখন লক্লে 

আন্তাবুদ্ধি করলেন, জ্ীপ।দ পর়মানন্দপুর্নীকে য।উয়া সকলে ধনি- 

লেন। জীলের ছুঃখ শুনিয়া তাহার হৃদয় গলির! গেল, আও 

পণ্চ।ৎ বিচার না কারয়। তিনি মহাঞ্তুর লিকটে ঢচলিলেন। 

তাঙাকে দেখি ই শচৈতনদেব গব বাঝয়।ছেন, িজ্ঞ।ল করি- 

পেগ - পাকি আড়, কেন কৈলে ক্কা।গমনঠ সরল সমমী 

তখন পহাগদ0 গাপাদ লাগ, কল শিপেদন*। 

মানবীর এঞকৃতি হছটলে আর লড়িতে পারিত না, এইখানেই 

একট। আপোষ কারা ফেলিত। একে অস্থগ্ততক্ত যৃতগায়, তাং 

অভাবনীয় কঠোর! ভক্তদগ্ডলীর কার গাখন। উপেক্ষিত, 
বার এক্ষণে ইউ্দেব পঃম তক্তিভাজন শ্রীগাদ ঈশ্বরপুরীর ভ্রাত। 
পরমাননাপুরীর অলঙ্ঘায অনুযে।ধ। কিন্তু জীবোন্ধার যজ্ঞ আত 

হুর, তাহ!র গা রন্তেই বৃদ্ধাগননীর স্েহ ও ননীন ভার্যা।!র এাগয় 
বন্ধনে 'াভুতি দিত ছুটয়'ভ,। এখন উদ্যাপন সমায় লক্গাণব্দিন- 

ঞ& 

কূপ ক্তি নন ভকু গণ আহৃতি দিতে তবে । তাই গ্রেমমক 

'্র্তবা।ছুন্োধে পাধাণ হইয়।ছেল, "পাযাণে লান্তি ফর্দিন:”, কোন 

উপযোধ টিকিপনা বন: উষ্ট। ফল হইল হলিলেন, প্ীক্তে 

কামার কনা কারবেল, দোয় গস নকে মোই বশ, পরায় অগা 
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করুন আমি একমাআ গোবিলাকফে লইজ। অ[লললাথে যা, 

আপান পৈফসমে হস্ত লইয়। এইখ।মেই জবন্যান করুনশা এই 

*ঝলিয়!ই পুরী) গোসাউকে গপাম কাযয়। পক্সাইল গোবিলী” 
যলয়। করত লহয়া বাহির ছুটলেগ। সগলা পুগীপ।দ একে্বানে 

হতবুদ্ধি। একি গর্বন(শ, ইহাতে যে এতদুর হইবে তাত তিনে 

া!দৌ ভাবেন নাই, আতেব্ান্তে যাইয়া ভ৮ৈতন্ঠদেবেহ হাতে 

খোরলেন পবাক। আমি আব কিছু বলিব না, তুমি ইচ্ছা ময়, য।হ! 

ইচ্ছ। হর কর, তোম।র খেলা আমর। কি বুঝিব” ? 

যে তোমার ইচ্ছ। তাই কর, ্বতনগে ঈশ্বর । 
কেদা কি বলিতে পারে তোমার উপর ॥ 

লে।ক্হিত লাগি তোমার সব ব্যবহার। 

আমি সব না জানি গম্ভীর হৃদয় তোমার ॥ 

মা গ্রভ্ থামিলেন ভ্রীপাদ পু্ীগেল!ই নিত্বস্থ(নে ফিরিলেন, 

ভক্রগণেক়্ সব চেষ্ট বাথ হৃইকা। তখন তক্রমণ্ডলী অন্তবুদ্ধি করি- 

লেন, সকলে যাই হন্গিদাসকে বুঝাউলেন “তুমি ত জান, গ্রাড়ু 

স্বতন্ত্র ঈশ্বর, তবে পরমদযালু। অন্শ্যই কোন কুত্রেই এক্দন 

তোমাকে কপাকনিবেন, নাহার কর, নচেৎ, গ্রতুর হঠ কমিবে 

৮1 হুনিদাল ভক্কধাফা প্রতিপালন কারলেন, কিন পূর্ণ এক 

বংলয় কাটিয়! গেল, তবু গভুণ কৃপ। হই্জানা, তখন পরিতাক তৃষ্ঠয 

গ্রাভূপদ চিত্ত! করি! গ্রম।গর়ে ভ্রিবেণীতে এবেশ করতঃ আত্ম বিল 
জন করিলেন। কি কঠোর শাসন! কি জলস্তপিক্গা ! কেবল জীব. 
[শখার অভ লাজ ০গামেগন়্ান্ছছ জীগৌয়াদছেব ভতব্ক্ছমগ 



৯৬ সাঁধনতন্ব-বিচার | 

'হ্যরুণ ক্লেশ ল্য ক্ষয়িলেন। ণপ্রয়তক্তে দণ্ডকারে ধন 

বুঝাইতে” | ইহ অপেক্ষা আল বেশী সাখধানত। কি হ্ষটপ্ডে 

পাতে? কিছু বলিহারি মাক! ভরিরাত্ত যাইতে নায।ইতে জী 
সখ বেআখ।ত ভুলির। গিয়।ছে ! 

হয়িদাস--বুঝিলে ফি হইবে কামিনীক!ঞনের ধে মোহিশী 
শি তাহাতে কিছুতেই জুস্থির থাকিতে দেয়ন। 

খুরুদেব_-তাই 'অধ:পতিত জীবের জগ্ত শান্রকেও আতি 
নির্শজ্জ শ্ষ্নম করিতে হইজাছে-_“তোমার মায়ের সহিত ও তুমি 
এক।লনে খলিবে ন”। অছো+ ইহ কি শানবসমাদ ! ন! পণ্ড- 
সমাজ! | 

মাত্রা স্ব! দুভিত্রা ব! ন বিবিজ্তাসনে! ভবে । 

বলবানিক্দ্িযগ্রাষে! বিদ্বাংসমপি কর্ষতি ॥ 

বলন|ন্ উত্জিয আ্আনীকেও পরাভ করে, ভুতয়াং খাপ্সের সহিত, 

শাড়ীর লাহত, হা! কণার সহিত একাগনে বল! উচিত নহে। 

হয়ি্।ল-_প্রাডো। তবে ইহার হাত হইতে পরিআ।পেক কি 

উপান্থ নাই? 
- ক্করকুদেব- উপায় পুর্ধেে বলিয়াছি “সাওদক্গ” | লঙানরপ 
ীতগর!লেব সঙ্গ করিলে সৎমা পলাইঙগ! যাইবে । তাই শানের 

দর্কশ্রেঠ উপদেশ-- 

্র্ভবঃ সততং বিবুবিন্সর্ভরো। ন জাচুচিৎ | 
. আু্ধক বিথিনিষেধাঃ স্যরেতয়োরেব কিলারাঃ & 



সাখনন্তত্ব-নিচাজ। ৯৭. 
বিধি--নিরবচ্ছন্ন অর্থ।ৎ খ।ইতে শুইতে লকল কর্দা মগ্যেই 

উ্রকককে শ্মগণ করিবে, আর নিষেধ--ক্ষখসই তিক্মমজিও 

ভ1হ!কে ভুলির! খাকিখে ন। শাশ্্রেগ অস্ত বাবতখ বিধানিষেশ 

এই [বধিনিষেধের আতুগত.কিহ্বরস্বরূণ | ০৮ 2 ও 

হনিবাপ- খুব ছিতকর উপদেশ হটে, কিন্ত আমাদের ভা 

সংল।গীয় পক্ষে উহা! গ্রতিপালিত হুপুয়! কঠিপ। চরববশ ঘণ্ট 

পূর্চ্ছন। হ/খযজ্ঞ।। 7 লয়! থাকিলে সংদার চলিবে কিরিপে ছু 

অ।গলি যে পূর্বে বলিয়াছিলেন, পগস দল অবতার ভ্ীতৈতস্থা- 
দেব আমাদেগ পন্য / 191100]0 55 6897 ) সবল ভঙগপন্থার 

হৃষ্টি করিয্াছেল, তাথাই উপদেশ করুন। শুতে প।ই ভক্কি- 
যেগের মধ্যে আবার মধুনসধসই সর্বশ্রেষ্ঠ ভব, কিরূপে (লইভ।বে 
ভীকৃষঃক্যে.অতি লিজজন কম! যার, ত1ৎ1ই কীর্তন করুন। ূ 

গুরুদেব---মন্দ আববা।জ় লে, ক, থ, লা শিখিজেইবেদাস্ 

সুত্র! ভূর্মষ্ট না হইতেই গাছে উঠিদা সুমধুর আমৃতফল খাইবাক 
ইচ্ছ। | ইছাতে কোন গলা হ্ 21, কেবলা লাহনাযার ঘটে, 

অমন আধকর ভন ফানিয়। নিজে? মদিতেছি এবং দেখু” 

কও মলাহতেছি। করুণাময় মাগ্রভু কাল শীশকে নিআান 

ছপবণ ও কপ দেখয়। আি সরলা ও ন্ব৩1ক ভঙ্গদপৃদ্থ। দিছে 

করিলেও তাহার কমনুশীলন আছে। দেই নিকিষ গাগাপীমত 

মংধন করতে হুহধে। তবেই অভইবন্ব লাভ হইব | 

[১ৎ] 



চি সংধনন্তা বিচার! 

| ..  খুশধন্ম নাঘসন্ীর্ন | 

সপ ভি পাহকউসগরি 

শুক্ামব-_ধচ্হপা বাজ জীগৌকাহুলার় উপ তদকে বুগপর্থ 

শিক্ষ। দিবার সময়ে নিজেকে ধর! দিমাছেল-.. 

কৃষ্ণ বর্ণ, তিষাকৃষং লালে ।পাঙ্গান্পার্ষদমু। 

যজৈতৈঃ লঙ্বীর্নপ্রযৈর্বজস্তি হি সুমেধন ॥ 
| ভাগধত। 

 ধিনি ভিতরে কষ অথচ বাছিয়ে গন, ছুবুদ্ধি ব্যক্তি 

নমলহ্ইীর্ঘনরূপ যঙজ্ঞছান সেই যুগাবতারকে এবং তদী॥ ভাজ 

উপল ও পর্ধদগণকফে তন! কয়েন। 

কুষ্ণনাম-সন্কীর্তন কলিযুগের ধর্ম । 

পীতপর্ণ ধরি তাহ কৈল প্রনর্তন ॥ 
এখাসে কুচিত হইল পুগাবতায় ভীগৌরাহাদেব ৷ অঙ্গ নিক] 

চন কআইৈভ। উপাজ ভীীবাল।দি, আর আন্ত ভীগদ।ধর় এাভৃতি। 

দৈতা মাদৃশ পাষণ্ড, উদ্ধারের উপায় নাম সন্কীতন | তৎপয়ে 

ভাগ উঠিগ ফলাফল কিরূপ? তাহা আও চমৎক্ষার! 

কৃতে যদ্ধ্যায়তো বিষ্ুং স্লেতায়াং যজতো মখৈঃ | 
দ্বাপরে পরিচর্যায় কলৌ তদ্ধরিকীর্ভন1গ ॥ 

.. সতাধুগে জানযোগ এ্রবল, তখন মহাজ্ঞানী খবির! খ্যানন্থ 
হইয। যে ব্রদ্দানদা উপভোগ করিয়াছেন, কর্এাধান জেতা যুগে 

-আগরথজদি ছার! যদ্্রপুরুষের পুগার্চনা কিয়া বে লিদ্ধিণা 



সংধনতান্্-বিচার 4 8৯ 

ছুটছে, স্বাপরে শ্বরং ব্রজেজ্জনন্দন শ্ীকঝকে সগৎক॥ গাইর! 

গেছসেবা দ্বার! ব্রগবাদীর। যে পরমালম্ন লাভ করছেন কালা- 
যুগে তৎলমুদায়ই হরিনমকীর্বনন্বার। লতা ভ্ইয়। থাকে। 

'আয়গভ- £1ণ জাতিহুর্পবল কালহত জীব যখন জনকর্পাযোগের 

খর়ল্োতে গড়ি! হাবুড়বু খাইতেছিল, তখনই করুপাবতা য় তধ- 

কর্ণধ(ন শীচৈতন্তদেব হঞ্জিলামের তরণী লইয়া উপস্থিত হুইর। 

খলিল ন-. 

হরের্ন।ম হরের্নাম হরের্নামৈব ফেবলম্। 
কলো ন।ক্তৈতব নান্ডেশ নান্তেযেব গাতিরন্যগ। ॥ 

(বুহমাদদীয় পুশ )। 

ছে আনে।ধ জীন, বৃথা পান্িত হইতেছ ক কম্ক? ফাল 

কেবলমজআ হরিনাম ভিন্ন গত্স্তর নাই লাই নাই। তিনসতা 

কিয়! বকিতেছি, বৃণ। কষ্ট পাইও ন| নামাশ্রয় কর। যাহর 

হুগেধা, সুচতুর কেত্ল তাহারাই মহা ঠাডু্ন বাক্য শুনিলেদ। 
মর] হতগাগ্য, তাই টিস্তানণি ধন হাতে প1ইয়/৪ ফেলায়! 

দিঞাছি। অবিশ্বাস আমর! গভুধ|ক্যে বিশ্বাস ক[গতে পারিল।ম 
দ1) তর্ক তুললাম, মঞ্জতন্ত্র যাগযজছ্বার। তা অনর্থ নিবৃত্ত হয় লা, 
যে সংসারবন্ধন দুর হয় ন!, তা [কি তকেবল লাম কামলেই হইবে, 

হমালপ্রভু তাই আবার বাললোেন- 

মবিন কলিকালে নাই আর ধর্্মা। 
ফপপরমন্ত্র লার লাম এই শাস্ত্র সগ্ম॥ 

নাযসন্কীর্তন হৈতে সর্বানর্থ-নাশ | 
সর্ব শুভে'দয় কৃষ্ণগ্রোমের উল্লাস ॥. 



"১৯৬. ? লাগনতস্ব-বিচার'। 

+ক্সার বাকী রইল ফি? নর্কানর্ণ দূর হইল, আবাল ক 
ধোগের উদয় হইল। ' 

নামমছিমা বর্ণন!ভীভ। গৌগণ লক্ষলেই নমধসে বিভোক, 
তন্মধে। সহায়! ঠাকুর মুর্তিম।ন্ নামমাধন,ঘক্নের। তাহাকে 
হ্জিনাম ছাড়াইবার জহ্া আত নির্দয়ভতরে বাইশবাজ।কে বেত 
খত করিতেছে, চর্পামাংল খনিজ যাইতেছে, কাপিরণারায় মমতা 
ভাপিয়। যইত্েছে, তু নামানষ্ট সদুঢ় ব্রত ছারদ!প বঁচ১ছেন--. 

খণ্ড খণ্ড হই যদি য'য় দেহ প্রাণ--- 
থাঁপি বদনে নাহি ছাড়ি হরিনাম ॥ 

শেই হতিদাল সলিভেছেন--ণ্কিকলমশ দুরে থাকুক, *্ন।মা- 
তসেই” ত্রক্তিহয়। 

ভরিদান কহে গৈছে সুর্যের উদয়। 
উদয় না তৈতে আরস্ভে তমের হয় ক্ষয়॥ 
চে|র প্রেত রাপ্ষদাদিগ হয 'ভয় রাম । 

উদয় হইলে ধণ্ম কণ্ম মঙ্গল প্রকাশ ॥ 
তৈচছ্ছে নামোদয়ারন্ভে পাপাদির ক্ষয় 
উদয় হৈলে কৃষ্পদে হয় প্রেমোদয় ॥ 

শ্চন্সিত।মৃত। 
আসি একবার সার়ক।স্ বিন ) দেখিতে গ্রিমাছিগ!গ ; 

ঘেখিল!স, বৃদাকা একটি খাঁচা মধ্যে নিংহ, হী বত, 
কাক. ফি, সর্প, এই ছয়টা খতিভীবণ, হিংশ্গন্ধ যছিয়াছে।, 
এলে মা একজন শ্বেডকার গুরুপ, তাহার হগ্ডে ফোন অস্স বাই 



ফাধগততত-বিচার | ১০১ 

ফেখ্ একখানি পুর যটি (5820) মাত্র। খাঁচা থিকট 

যাইতেছ অঙগগ্ধ পাধয়। হংন্পঞ্জগড!লপ [শকারের লোভে ঘুরতে 

' ঈ1[গঞ্ধাছে।) ফেঞ গঞ্জন করিতেছে, ফেছ লক্ফবম্প দিতেছে) 
কেছ ব। মুখব্যাদান করতেছে, একবার পালে হ়। দর্শক- 

মণ্ডলী মহাভীত হইলেন, অনেকে বিলে, “ খেল।য় আর 

ফাল নাইপ, কেছু কেহ চক্ষে রুমাল [দলেন, কিন্তু নিক 

খেলোমাড় ওস্ত।দেয় লাম শ্মণণ কারয়া এককাল্ফে পশচাহ মধো 

পাঁড়'লন। ভান য়াকগুপি সকলেই খাস কগিতে উদ্ধত হুইল, 

কিন্তু কি আত উন্মগা (লিক, শত | 1ক আপুরা গান! খেপে" 

য়ড় হকৌশলে যেমন তেই যাষ্টিখান ঘুবাহতেছেন, আমান হিংস। 

ছ।ড়িদ। চ্অ্রতক্ধিগুলি মায়া যাতে লাগিল শেষ মর্ঘাহত ৬ইয়া 

ন্রুভাম হইয়। রাহুল] সর্পটী এদিক ওদিক ঘুরি! কফাবয়। 
আনেকঙ্গণ খোলা মাড়কে জ্বালাতন করিল, সতর্ক খেঙোয়াড় শেষে 

ত।ছার উন্নত কথায় এ যি ”্গশ কিনেন, অমনি নুতন কার 

0৮৩ লরি) গড়িগ। খেলোয়াড় আকুত শগীপে ফিরিগ। আধ- 
লেন। জামাদের চিজও ঠিকৃ 'এই্টরূপ। সংসারপিঞ্জরে কাস 
ব্কিপু ৫1স করিবার জঙ্ক সর্বাদ। উন্ুখ । ৬খ!নেও শী গৌখাজ- 

পুরুষের য় হুকৌশলে হরিনামদণ্ড ঘুরাতে পরলে ফেছই 

জীপের ফেশন্পর্শ করিতে পাবে দা। লাম ভাবে মর্বানথ। দূর 
হই! যাইবে। 

হতিনাপ--ফেবলমাজ নাম লিলেই কি ইঞ্জির়সংঘন ও সংসার, 
বন্ধু দুর হইবে? 

 গুরুদেষ-তৎপক্ষে ত্িখ/যজ্জ লাই, ইহার প্ লজ চর 
ক্হিমাছে। ঠাকুর হদিন(লকে বিচাগত করিসর রান হু্টধুদ্ধি 



১০২ লাধনতন্তব-বিচাগ্স | 

 ক্ানুচন্র খান জনৈক হুনারী বেওাকে কাহার লিফট পটে, 

খছছুলেগ নেতা ত।ছর কুৎসিত অভিএায জানাজা, ক ৫51 ঠকুজ 

কে ।তি নাদযজ্ে ব্রতী, (তান অনুপ নামঞ৪লে বাপৃত। বেশ|। 

'সবাগদেশে বসিয়া) নাস শুনিতেছে আর পাযেগ অপ কথিতছে, 

একগাতি ছুইগাত্রিতিনরাতি কাটিঞা গেল ) জিপ আর অন্ধক|রের 

সঙ্গে সঙ্গে বেশা!র মন ফিরিয়। গেল, ভাগাৰভী তখন ঠকুছের 

শা জড়াইদ। ধরি বপিল -. 

বেশ্যা কহে কৃপা কি কর উপদেশ । 
কিমোর কর্তণা যাতে যায ভবরেশ ॥ 

কুন ফরিদা বাগালেপ-- 

নিরন্তর সম লও কর তুলমীলেবন। 
অচিরাতে পাসে তবে কৃষ্জের চরণ ॥ 

ঘেনেশা! কত জীবের সর্ধন|শ করিাছে,। কেশ৫ পর্বত 

যাহার পাপক]লিম|র পূর্ণ, লায়াধলে সেই দেশর ইত্তিযওা।ম 

লংঘত হইল) বেশা। পগম নেষবী হ$গেল। 

গুসিদ্ধ বৈষবী হইল পরম মহান্তি। 

বড় বড় শৈষ্কব তার দর্শনেতে যাস্তি॥ 

ইহ। আপে অপভ্ত চিতে কি দেখিবে ? | 

ূ হরিযাম-ঙ্েছ কেহ বলেন “শান জগাদি শান্রজান- বিরহিত 

ূ শির শ্রেণীন দাধকের গু” 

রি কাট, 'স্তাই “নম” ॥ র
া প( নর | 



লাধনতপ্ঘবিচার | ১০৩ 
জাগি সর্বভৌন অংপশ্ষ] পান্তজ্ঞনসন্প্ন জদিকানী কে 

জানেত এনং গৌকবালের এাধানামাতয মহ! বীণ গর্শ হানে, 
ীপনারল ক্মপেক্ষ। উদ্চধকারী বা আর কে আছেণ। তীছা-, 
ফিগকে মহাধভু কি বালনাছেন শুন-_- 

পরক্তিভশিকোমণি সাপ্দন্টৌমে জনগর্িম। যখন লিধবন্ত হইল, 

খন [ভাল দন্তে তণ ধরিয়। শিজ কৃতাপনাধের ্মাতিঙ্গ! চাহি 

মুং।ঞভুকে মন্দশ্রেঠ ভত্তিলাদন জিজ্ঞ।স। করিলেন? 

ভক্তি সাধন শ্রেষ্ঠ শুনিতে হয় মন। 
গ্রভু উপদেশ কৈল নাম সন্তীর্ন ॥ 

ঘ।বার ভী।লন।ভনকে বলিলেন-_ 

নিরন্তর কর কৃষ্জ-নাষসন্কীরতন। 
হেলায় মুভি পাবে প!বে কৃষ্ণপ্রেমধন ॥ 

নাম সর্পিদ্যাধিতয়) লমঠাহণে পজাপাজ দেশক্ষালের কেন 

বিচার নাক, সফ্লো লসঞ্চল স্টলে নকল আস্থাস লাম কাটতে 

গাছধেন। তাহাতে শি অন্তষ্ভি বা মমযসময় নাই। মগ 

'নিগ্ধে বলিছেছেন-- 

খাইতে শুইতে যথ। তথা নাম লয় । 
কালদেশ নিয়ম নাই লর্ধধসিদ্ধি হয় ॥ 
লর্দশক্তি নামে দিলেন করিয়। বিভাগ । 

অ।যার ছুর্দেব নামে নাহি অনুরাগ | 

এয়প অত বান্না আল্প হইতে নাই | ছিম্দু, মুসলমান 

খৃষ্ঠান ক্ষেখ্ই বাব পন্ধিল না, জাকিচাত সঙাজডান শতিত্ত 



১৭৪ লাধনতবব-ধিচার | 

সধদ প(তকীয়।ও আশ্রয় পাইল, বরং নিগাশ্রয় অধম পক্ষী 
তি মহা প্রতুত অধিকতর ক্কপা/ ভিলি!লঞ্জেই লম[মকে [ক 
ধলিতেছেন শুন__প্লনাতন কৃঞ্চভজনের কোন জাতিকুলাহির; 

বিচার নাই। বরং ধা।তিষদ, [বদামদ ও ধলমদ ইহার [বশেষ 

ও্াতকূল। অভিমান তাহাদিগকে দীনহীন হইতে €দঙ্জ লা, ত11" 
দ্বেক্ গ্রাপপনভাব আইলেনা। কলিযুগ আঅধমঙারশযুগ, যার কড়ি 

সাই কেবল কানা! আছ্ধে, তাকেই আগে ডাকিয়। পার কতগ৮1, 

নীচ জাতি নহে কৃষ্ণ ভঙ্জলে অযোগ্য | 

সতকুল বিপ্র নহে ভজনের যোগ্য ॥ 

যেই ভজে দেই বড় অভক্ত হীন ছার! 
কৃষ্ণতঞ্জনে নাই জাতিকূলপি-বিচার ॥ 

নীসেরে অধিক দয়। করে ভগবান্। 

কুলীন পণ্ডিত ধনীর বড় অভিনান ॥ 

ইগিদাস-_.গছে, আঅ।মানদ? কি মং[ভাগা, শ্বমং ভগবান ভগ 

ফরিয়। কি আশার বাণী চার করিতেছেন! লতাহ কনিগ1ও 

গোস্বামী বলিয়!ছেন--উগৌগাঙের ভা পরম দয়াল অবতার 

জিএগতে আর হইতে নই" 

চৈতন্য সমান আর কৃপালু বদান্য। 
 জ্ততবতদল নাই আক ভ্রিপগতে ধন্থা | 

ভঙে কি প্রভু গামশ্চিতদর আঙ আ+শ্যকত! মইল নাই 



লাধনততত-বিচ!র | ১০৫ 

»ভ্ীগুকদেব-বৈষবশ্মৃতি শ্রীহরিভক্তিবিলামে শ্থলবিশেষে, 
গ্রা়শ্চিত্তের ব্যবস্থ। আছে বটে কিন্তু নৈঠিকতক্তের পঙ্গে তাহাও* 
“অনাবশ্যক, ছরিনদই তাঁছার প্রায়শ্চিত্ত) 

“কৃষ। তারে শুদ্ধ করে না করে প্রায়চিত্ত।” 

শ্রচরিতামৃত | 

আবার মহাগভু নিঝে কি শিখাইপাছেন গুন-- সুবুদ্ধিরায় এক 

সময়ে গৌড়াধিপতি ছিক্সোন; হোসেন প1 ত।ছার কর্মচারী, কোন 
ক্রেটি অন্ত হোসেন স। বেত খাইয়।ছিলেন। কালক্রমে ছোমেনের 

ড[গ্য ফিরিল, ছোসেন নবাব কইলেন, তখন বেগমের পীড়।পী্িতে 
করোয়ার পানি দিয়া হোসেন গা সুবুদ্ধি রায়ের জাতি মার়লেন। 

হিন্দুপমাজে মহ। হুণস্কুপ পড়িয়। গেল, বঙ্গের শ্মার্তশরোমণিয়। 
পাতি দলেন “তুষানলে প্লাপত্্যাগ করিতে হইণে”। শুবুদ্ধি 

৮ক[শীধাযে চলিয়। গেলেন। ভকাশীর পণ্ডিতের মুল ব্যবস্থ! 

ঠিক রাখিলেন, কেবল অনুপাল বদল।ইলেন, “মৃত্যু” ঠিক রহিল 
তবে প্তপ্তঘূত পাদে। শাস্ত্রের এই গ্বিচার দেখিয়া হুবুদ্ধি 

হুতবুদ্ধি হইলেন। তাহার সৌভ।গ্যক্রমে ৩ৎমময়ে মন্ধাঞতু 
»কাশীধামে আমিলেন। অুবুদ্ধির তুবুদ্ধি উদয় হইল; তিনি 

ভ্রীচৈতগ্ঠদেবের শরণাপন হইলেন, শর্বাশাস্্রবিৎ মহগ্রড়ু শের 
দর্গাতিএদেখিয়! হাদি! বলিলেন *বপুহে তুমি আর এক মুহ্র্থ 
এখানে থাকিও না, এখনি এ্রবৃন্দাবনে চলিয়। যাও, আর নিরন্তর 
হগ্সিনাম করগে, তাছ!তেই নব পাগভাপ যাইবে এবং জীকঞ্চচ মণ 
|মলিবে”। 

১৩] 



১৬৬ লাদনতত্র-পিচার। 

এভু কহে ইছ! ছৈতে যাহ বৃন্দাবন। 
নিরম্তর কর কৃষ্ণনাম-সঙ্কীর্ভন ॥ 

এক শাম।ভামে তে।মার পাপদোষ যাবে। 
আর নাম হৈতে কৃষ্ণচচর্ণ পাইবে ॥ 

জীচরিতাযূত। 

লব গায়শ্চত্ত মিটিরা গেল। চ্ুবুদ্ধি দীনের অবশিষ্টক1ল 

নামকীর্তন। লৈষ্বসেব! এবং জী জীগে।্য।য়িপাদগণের হুমারঠসগে, 

পরমানন্দে অতিবাহিত করিলেন! 

হরিগ(স-ওাভে', নামমহিম। আর ভনিতে ইচ্ছা! হইটতেছে। 

গুরুদ্ধে ব-না মমছিমা ব্বসং ভগবাঁন্ ঝালস। শেষ করিতে পানেন 
ন। নাষের অনস্তশক্তি, ক্ষানন্তক্রিয়া, তন্মধ্যে ভ্রিবিধক্রিয়। সাধক- 

জীবনে বিশেষ পরিস্কূট দেখিতে পাও! ঘায়। (ক) “না 
ভুর্ডেপ্য বুযুহ” আর নামাথতার শীগৌরাকদেৰ বুহরক্ষক নিত্য 
প্রহরী । শরণাগত সাধককে জ্ীটৈভন্দেধ লামবুযহছার! আবরি 
রাখিয়। লিজে গুরুরূপে ত্বারদেশে রহিয়াছেন। পাপত্াবৃদ্ধি জন্ক্ষণ 

উপকিঝুকি মারিতেছে, কিন্ত নিরস্তর হুয়িনাম চলিতেছে, নামবাহ 
ছূর্ভেন্ত, পাগপথ পাইতেছে না, সুতরাং সাধকের নূতন পাপ- 
সঞ্চয়ের আশঙ্কা! থাকে না। এইজন ভ্ীগৌরাজের উপদেশ-. 

“নিরস্তর কর কৃষ্ণনাম-সন্কীর্তন” | উচ্চ কীর্তনের অন্থ- 
বিধ। বুঝিলে লামজপ ব্রণ করিতে ছইবে। প্মরণই সাথকের 

গ্রা!ণ, সাধককে লর্ধদ! লচেতন রাখে । বৈষ্বাকাশের। অবতার 

গ্লু নয়োতম ঠাকুর তাই ধলিয়।ছেন_. 



লাধনত্-বিচার | ৬০৭ 

ছয় রিপু সদাহীন, করিব মনের ভিন 
কৃষ্ণচন্দ্র করিয়। স্মরণ । 

আপনি পলাবে সব শুনিয়! গোবিন্দ রব 

দিংহরবে যেন করিগণ ॥ 

(৭) “হরিনাম অযো।ঘ গঘধ” ইছ। মৃত্তসন্হীবনী হুধা। 
অ।র।কবলিভ জীব পাপে জর্জরিত, বিকরস্জীন্ত ও মুমুষু? অ্রিতাপ- 

জল! অনুক্ষণ হতভাগযকে দ+ করিতেছে, অথচ মেহমদদিরাপানে 
জীব বে্ছেস। কাম অনর্থ তাহার অস্থমজ্জ। চর্বাপ করিতেছে 

আথচ ভীব অসুক্ষণ তাহাদের সেবায় নিযুক্ত, কিন্তু হরিন।মৌষধের 

কি অপুর্ব শক্তি! নামগ্রভাবে দেখিতে দেখিতে অনাদিক।ল- 

সঞ্চিত পাঁপকালিস! বিদুরিত হইতে থ।কে, পুর্র্বকত পাগ নষ্ট হইয়| 

প।পবী্গ পর্যন্ত উন্যুলিত হয়, তবমহাদাবাগি নির্বাপিত হই! 

অ।ইলে। জীব রেগনিমুক্ক হইন। পুর্ন বাবে ফিরিয়া আইলে) 

(গ) “হরিনাম কল্পতর” আল।দিনের* তাদীপ, যাহ! 

চাইবে তাকাই 'মলিবে। গ্জতিদুলভ পঞ্চমপুরুব।থ কৃষ্খেমধন, 

“তাহও হারনামে লভা জয়্। 

রাজ রাসানন্দকে মহাপ্রভু কৃষ্ণনামসন্কীর্নের মহিম। কি 

বলিতেছেন গুন-- 

নাম-সন্কীর্তন হৈতে সর্ব।নর্থনাশ | 

সর্ববশুভোদয় কৃষ্ণপ্রেমের উল্লস ॥ 

* আরব্যেগম্তাসের লিখিত অ[লদিনের এাদীপের পুর্ণ পি, 

এাদীগ ঘলিলেই দৈত্য উপৃস্থত হম এমং আদেশমত কাধ) বছে। 



ক 

১৪৮ জাধনতত্ব-বিচায় | 

, চেতোদর্পণম|জ্জনং ভব্মহাদাবাগ্নিনির্বাপধং 
শরেয়ঃকৈরবচক্রিকাবিতরণং বিদ্যাবধুজীবনম, 

[নন্দা ম্বধি-বর্ধনং প্রাতিপদৎ পূর্ণাফৃতাঙ্গাদনং 
লর্ব তন্ন পনং পরং বিজয়তে ভ্রীকুক্ঃসন্তীর্ভনম, | 

€১) চেতোদর্পপণমার্জজন_ভপের চিত্ত দর্পণের হায় মূলে 
স্বচ্ছ ছিল, পাগক1লজিমায় ক্রমে মর্পন ও কর্বশ হইয়াছে, সম্বণর্ন 

রূপ পনার্জন” লাগাতে লাগাটতে ক্রমে কালিমাবিযুক্ত জইয়! 
মন্যণ হয়, তখনই প্রেসকর্ধো।দায়র বোগ। হয়। 

(২) ভবমগাদাবাগ্রিনির্নিপণং--লংগ(দী আব ভ্রিতাপদ্। 
কৃষগ্নামামৃতরনলে জীব শান্ত হয়। 

(৩) শ্রেম:টিকরবচক্দিক।বিতরণং-৪ল্দ যেমন গু কিরণ 

বিতরণ করিয়। জগজ্জীনাকে শীতপ করেন, শ্ীদঙ্গীর্ন তজন মল 
বিভরণ কারয়! থাকেন। 

বিদাাবধুজীবন্ম্_বিদ্যা কাঁতাকে বলে, ভীমনাহা পুর এই 
গ্রন্সের উত্তরে বার রামাননা বলিয়(ছিংলেন-- 

“কৃষ্তভক্তি বিনা জীবের নিদ1 নাই আর”! 
সন্কীর্তন সেই কৃষ্ণচভক্তিরপ ততজ্ঞানের গ্রাণস্বদূণ। 

“৩য়োনাশ করি করে শুতে প্রকাশ ॥% 

(৫) আনন্ানুত্ঘবন্ধন্স--ভীলামে ঞ্রেমানন্দ-লযুদ্র ফাপিছ। 
উঠে। 

(৬) ঞরাতিপদং পুর্পামৃতাহাানংশ-গাধক পদে পদে পুর্ণাযৃ্ 
পান করিতে থ।কেন। ৰ ( 
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€$) সর্বত্র পনং--নামামৃতরলে আত্ম! সম্যক বিগলিত 
হুইর। যায়, হিংসা, দ্বেষ কিছুই থাকে ল|। 

এমন সর্ব্ষগুণঘুক্ত ভ্রীকুষঃসন্্ীত্ত'ন জয়ধুক্ত হউন। 
হরিদাস-__তবে কিজন্ত শিক্ষিত তদ্রলোকের। ইহ।র অনুশীলন 

করেন নল? 

গুরুদেস--পরম দুর্ভ'গয তির আরকি বলিন? গেোকানী 
গশারিরা খোল ঘড়ে কারয়া লাচেগায়, আমর! সভ্য শিক্ষিত 

ভদ্রলোক কি তাইঞ্করিব? যেমন বুদ্ধি তেমনই ছুর্ণতি। পবা" 

যুতের সন্ধান পাইয়া ৪ বুণাগরিমা আমাদিগকে বকিত করিতেছে। 

ইহার অডভুকফল হাতে হাতে প্রাত্যক্ষ করিয়াও আমাদের ফাঁকা 
গরিমার আবরণটা ঘু'্চতেছে না। সেই অগ্রাকৃত চিন্মররাজের 
কথাই গীত, তাই হুর লরযুক্ত ফীর্তনই সেই প্রেমরাজোর ভাষা । 

কর্তনই উদ্বেধন, কীর্তনই আরাধনা, কীর্ডতনই যোগ, কীর্তনই 
সমাধি। কীর্ভনদ্বারা উন্জ্ি্পণ ভস্তমুর্খী হুয়, চিত্তের একাগ্রতা 
আইস, আ)ই বস্তকে নিকটস্থ করে, মন প্রাকৃতরাজা ছাড়িয়! 

লীলাবিহারির লীলা রাজ্যে চলিয়। যার, তখন কুগুলিনীশকি উদ্ধদ্ধ 

ছইয়। ভক্ত ভগবানে ভাব বিনিময় করিতে থাকে, স্বেদ, পুলক 
স্তস্তাদি আষ্টপাত্বিক ভাবের উদয় হয়। মহাগ্রতুর রুপা হইলে 

ভাবসমাধি পর্যন্ত হইয়া থাকে । শুনিলে বিশ্বান করিবে না, শত 

বৎসর কঠোর যে।গ্সাধনায় যাহ! ল্য) হয় না, ভগবৎকপ! হইলে 

নামসন্ীর্তনে তাহাও মুলত হয়, অন্ঠীষ্ঠ শ্রীমূর্তি দর্শন পাই! 
ভাগাবান্ সাধক ধন্ঠ হয়েল। 

হয়িদাপ__শুদিয়াছি খেতুরের মহো সবাক ্রন্নপ অলৌ- 
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কিক,দর্শন ধটিমছিল, কিন্ত উত্তে ভাধুনিক ইংর।জীপিক্ষিত- 

গণের বড় একট। শ্রদ্ধা! আইলে ন।। 

গুরুদেব --শ্রদ্ধ। কি আমাদেরউ হইত? আমরাও হুইগাতা 

ইংরাজী পর়্িগ।ছিলান, এখন দাছে পড়িয়। ঠেকিতে হুইয়।ছে। 
পৃঙ্যপাদ ৮বিজসকৃষঃ গোন্ব।মী ও যুক্ত মনে। রঞ্জন গুহ ঠাকুরত। 

প্রভৃতি মকোদকগণ একসসয়ে অলৌকিক দর্শন।দিকে ঘবণ! করি- 

তেন, কিন্তু জনুপন্ধান করিলে জানিবে তাঙাদের ধর্দজীবনের 

পারবর্তনের মুলে এই অলৌকিক ঘটনা । আজও এইরূপ ঘটন! 

হইতেছে, তু বিশ্বাদ কর বান! কর, 'অ।[ম চাক্ষুব গ্রত্যঞ্ ঘটন। 
একটী না বলিয়া! পারিল।ম ন|। গত ১৩১৬ লালের গ্যে্ঠ মাসে 
কারদপুর জেল! হাবাগপুর গ্রামে করে কটী ভক্ত সন্ধ্যাকাপে 

অ[রতি কীর্তন করিতেছিলেন, কীর্তনটী বেশ জমাট হইয়াছিল; 

প্রাগভার রহল মহ্ষ। গ্রাকাশ,” এই পদটী তক্তগণ প্েমানলো 

গ1হিতেছেন, অদূরে গাঁকগৃছে লগে ছটফট করতেছেন, কীর্তনে 
তধধুর বিশেষ উল্লল, কিন্তু কীত্তলে অ।সিতে গাঁরতেছেন না) 

তাঁত পড়ি! যায়, কিন্ত মন আর কিছুতেই থ।মিতেছে না, খে।লের 

ভালে ভালে নাচি্ উঠিতেছে, শেষে জর্দমিদ্ধ অল নসাইর। 

ক)খির।ই লগেজ্দ ছুটিলেন,--অছে! তাগ্য ! কীর্তথনগৃহের ছার 

ভেজান রহিয়াছে, "আর ত্বারদেশে এ যে কেীড়াউয়। »কিয়া- 

ছেন! কি ন্ুঠাষসুক্তি! ফি লবনীর়ঙ বর্ণ! ললিততিভঙলপেশে 

সুমনোছর তীব1টী ব।কইয়। নিজ ধীর্তন শুনিতেছেন। নগেজের 
চক্ষু বপলিক্। গেল, তাহার মাপ। ঘুরিয়! গেল, কদলীপাতের সকার 

* নগেজ ঢাকানিবাদী আত লরজাধুবক, লেখাপড় বেনী 
নেন ন।, সেঃটল সেন্ট গদীসে ৮২ বেষ্ঠন। গাইতেন। 
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কাপতে কাপিতে গৃকমধ্যে হাই নগেক্ পড়িক্া গেলেন। নগে- 

ক্রেন আর বাহাজ(ন ন[ট,তাহার সর্বাছে আননদতরজ খেলতেল্, 
দেহ তলে তালে স্প নাত হষ্টতেন্ছে, নয়নে মগ্াস্থান হইতে গোষ- 
বার বহমা চলিয়াছে। সেকি লল্লনধারা ! ধেন মন্দাকিন ধাল! 

চণিধাছে, থাকি! পাকিয়। মধুতলীলাগান করিতেছে, সে গান 

এখনক্1র লতে, লেল্মুরও এখানকার নহে, মধুর ক্ষঞ্জবিল!স যেন 
নদনে গাত্যক্ষ কারতেছে, আর ভাবে তালে লাচিতেছে ও গ্রেনা" 

নন্দে গ(€তেছে। 'খইরূপে একছিন দুদ তিনদিন কাটি! 

গেল, বু লগো্রার বাহাগাত্র লাই, জহর লাই নিদ্রা নাই, 

শৌচাদি দোহক ক্রম! পরাস্ত সম্পূর্ণ রুদ্ধ, ণচ পরমোল্লাসে সমস্ত 

দিনগত নগেন্্র নাচিতেছে, গাহিতেছে ও কাদিতেছে। চতুর্থ 

দিনে নগেন্ছর পু! ধরিলেল, মন্ত্র তাহার নিজের, পুঙজাও তাহা 

নিছে, তখন অর্ধবাহ হইয়াছে! নগেশ কোন কোন লোককে 

ভাকয়। লয়েন, আবার কোন কোন লোক দেখিলে চীৎকার 

করিয়! উঠেন, দরজ। বন্ধ কলির! দেন। আনেক নিগুঢ় শাঞ্জরহ্দ্য 
ঝলিলেন, অনেকে র তুতভবিব্যৎ বলিয়। ফেলিলেন, এটরূপে আরও 

সাতদিন কাটিল, তৎপরে যে নগেন্র সেই নগেম্্র হইলেন, কিন্ত 

এই ধাকার তাহার অইননের শ্রোভ কিরিয়। গেল। আমার কথায় 
নাসিক! কুর্চিত করিতে পার কিন্তু বিএ এম এ, পাশ কর! 

হাকিম সাঞ্গী আছেন, তাহার কথ! ফেলিবে কিরূপে? ভিনি বয়ং 

আও উত্তম জালেন। 

হয়িদ!স--লাম যে শক্তিলম্পন্ন শ্রে্উস!ধন ভাহা বুঝিলান কিন্ধ 
অনেককে নাম লইভে দেখিতে অথচ গাপকশেও তাহাদেস 

প্রবৃত্তি কমিতেছে ন]। 
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গুরুদেব--কথ। ঠিক বটে, নিদালোক্ত আনুপান সংযোগে এবং 
ব্যবস্থা'মিত পথ্যগ্রহণে ওঁধধ সেষন করিতে হুইবে। তবেই ওবধে 
গ্রতাক্ষ ফল দর্শ।ইবে। গঙ্গাধর কাব্রাজ জল লবণ বন্ধ করিব 

একটী বালককে চিকিংস! করিতেছিলেন, উৎকৃষ্ট ওুধধ দিতেছেন 

ফুল হইতেছে লা, বরং রোগ বৃদ্ধি গাইতেছে? হুবৈচ্ক বুঝকিলেন 
নিশ্চয়ই নোগী কুপথ্য কারতেছে, গোপনে পাবার বন্দোবস্ত 

হইল, বালকের চুরি ধর! পড়িল। তখন বিশেষ কড়কড়ি 

করির। রখ! হইল, অআল্পদিনেই ওধধের ফল গ্রত্যক্ষ হইল, বালক 
জেগমুক হইল। ভবরোগ-বৈদ্য কবিরাঞ কৃষ্দাস গোস্বামী ও 

ঠিক এ কথাই বলিয়াছেন, “কৃষ্ণনাম অমে।ঘ গষধ” এই 

মহৌষধেতে ফল ন। হইলে বুঝিবে কুপথ্য হইতেছে, অথাৎ এচুর 

অপগাধ হই তেছে-. 

| হেন কৃষ্ণনাম যদি লয় ব্তুবার। 
তবু ঘর প্রেযনহে নহে অশ্রধার। 
তবে জানি অপরাধ তাহ!তে গুচুর। 
কৃষ্ণনাম বীজ তাহে নাহয় অন্ঠ, || রিতা মুন 

নিতান্ত বেগারশোধ নাম পইলে চলিবে কেন? চরিভুগঠনের 

দিকে তীব্রদৃতি রাখি! 'পরাধশুগ্ত হই! নাম লইতে হইবে। 
ন[মঞ্জপ করিতেছি আর মথ্য। সাঙ্গ শিখাইতেছি, তাহাতে সমু 

লের আশ। কোথা? সেন্পস্থগে লা অপেক্ষা! বরং ক্ষতি 

সম্ভাংন! অধিক। 

ইরিদাদ-গ্রভে!, এতক্ষণ বুঝিতেছিল।ম নাম যেরূণে ইচ্ছ। 

লইলেই িদ্ধিলাত হইবে, এখন আবার যে শক্ত হইল, (বিধি 
নিষেখ আসিল। 



লাধনতণব-বিচ!র | ১১৩ 

গুরুদেব- গুনিতে ঘত্ত সোজ। ফাঁডে তত সোঁজ! দহে। 

জীমন্মহ প্রভু বলিয়াছেন | 

অপরাধ ছাড়ি কর কৃষ্ণসন্ীর্তন। 

' অচিরাতে পাবে তবে কৃষ্ণেরচরণ ॥ ভীচরিতামৃত। 

জ্ীরূপশিক্ষার সময়ে মহাঞাভ্ বলিলেন “হে রূপ, ভক্তিলতা 
*লামশ্রুনণকীর্নরূপ ভবলসেচন করিতে হয়, শ্রী লতার বড় উপগাছ। 
ভাল, মেইপন্য বিশেষ তদারক চ|৯, উপশাগ। হঈটঙজেই কাটি 

কেলিতে হয়, নচেক্চ ঈলমেচন পাইন্। লরং উপশাখা (ভোগ 

বাসনা, মুক্তিকামন।, নিষদ্ধাচার, ভজীবরছিং,।), লাভ তিষ্ঠ। 

এভৃতি ) বাড়িগ! যার) আর মৃলতক্তিলত। মৃতবৎ নিস্তেজ হুইয়। 
থকে ।” | 

ব্রক্মাণ্ড ভ্রমিতে কোন ভাগ্যলান্ জীব | 

গুরুকৃষ্কপ্রমাদে পায় ভক্তিলতাবীজ ॥ 

মালী হঞা করে.মেই বীজ আরোপণ। 
শ্রধণ কীর্তন জলে করয়ে সেচন ॥ 

কিন্তু যি লতার অঙ্গে উঠে উপশাখ। 

ভূক্তি মুক্তি বাছছ। যত অসংখ্য তার লেখ! 
নিষিদ্ধাচার কুটিলাটী জীবহিংসন। 
ল!ভ প্রতিষ্ঠাদি যত উপশাখাগণ ॥ 

মেকজল পাঞ। উপশাখ। বাড়ি যায়| 

সব্ধ হয়ে যুলশারখ। বাড়িতে নাপায় ॥ 
[১৫] 



১১৪ লাপনতত্ত্র-লিচার। 

প্রথমেই উপশাখার করিবে ছেদন। 
তধে মুলশীখ। বাড়ি যায় বৃন্দাবন ॥ শ্রচরিতামূত। 

হরিদ।স--অপবাপ বলিতে কি বুবিশ? | 

গুরদেব--গাপালতঃ অপরাধ ভ্রিবিধ--সেবাপরাধ, নামাপরাধ, 
ও নৈষ্লাপর।ধ। সাথকজীবনে এষ অপরাধ য!ভাতে না ভয় 

ভতপ্রতত বিশেষ লক্ষ্য রাখিতে ভইবে। শ্রীপ লোকলাণ গোশ্বামী 

শ্রীল নরোম ঠাকুরকে দীক্। দিবায় কালে এজন্ঠ বিশেষ সতর্ক 

ক(রয়।ছেল-- 

“লবধানে নরোভয শুন এক কথ।। 

অস্তর্ধাহ্য অপরাধ ন! জন্মে সর্দ্বথ! ॥৮ 
পেদবিলান। 

শাহা লাপহারে শা যালসাচন্ত।য় ফোন অপরাপ না! থটে। 

'্এইজন্যুউ সৈষ্ণব-সদ[চারের স্টি হইয়াছে এবং শ্ীরিভক্তি- 

বিলাসে “আচার হব ধর্স্থয মুলমঞ আচারই পর্দের মুল 

বলয়! কীর্ডিত ছইয়(ছে। সদাচারণিহীন লাগকের ভক্কিলা্চ 

সুদুব-পরাহত | আমর] যতই দদ।চারের "প্রি উদাসীন হটতেছি 

খআপরণপ ততষ্ট বাধে বাড়িম। চজিয়াছে, সঙ্গে সঙ্গে চতিলাগের 

ফল তাই ক্ষীণ ৬ইততে গীণভর ভইতেছে? গ্রাচুর কাটাগাছের 

' চাপনে ভাক্তলতাও . শুকাউদ়। যাইতেছে? শাস্ত্রের বিধি ধেখন 

গাঁনিতে ছুটবে নিষেধও ঠিক্ ছজপভাবে প্রতিপালন করিস্ছে 
হাইতে। গাছটা উত্ভমরূপ খেযিছ! তবপলেচন কফিতে টবে, তবেই 
তাহাতে ফল ধরিবে, আমি গাছ আদে। খেরিলাম লা, কেলল বলা- 

লেচন কঙ্গিতেছি, ল!তের মণো ছ/দিলেই গাছটায় ধ্বংল হইল্|স্ি. 



সাধনতত্র-বিচার । ১১৫ 

কোবিল তৃঙের বেগার খাটিএ! মরিলাম। ভক্তি আলে!চন্। 
কা্তে হইলে সেইগগ্/ নিজপরাধ হউতে হইবে, ছুতনাং লদ ৮1 

'পলিন কার) চাঁপতেই হুটবে। শুদ্ধসতত্ব না হছলে তাতে 

কবঃগ্রোমের অতুঃদয় হবে কেন? 

হয়িদ।স--তবে অপর।ধগুলি ভাল করিয়া বুঝাউস! দিউন। 

খুঞদেব--(ক) লেবাপপাধ--'পধ্েমভক্তি। বৈঝাবধর্দের গাাণ- 

লুপ, শ্রবিগ্রৎসেধার ৫গামভক্তির প্রবৃদ্ধ হয়, সেইজন্য ভরীমন্. 
মা প্রভুগ নিজ জীবনে ও পা্িঘদ গোস্বমগণের জী বণে শ্রী বিগ্রু 
সেবাস অনুধাগ দেখিতে পাই । শিয়তমকে ঠিক নিঅঞ্জন মলে 
করিয়। খাওয়াইতে শোরাইতে ভ্হখে, তবেই তাহাতে সম্ভ্রমগাৰ 

দুরে যাইয়! বিশুদ্ধ ভালবাল। জানাবে) “জাপানি” ঘুচিয়। "তুমি 

হুহবে। কেবল পৃন্বার্চনা লতয়। থাকলে স্দ্রম আরও পাক! 

উঠে-ভ্রীণ ফদনমে(ছন উসনাতনেজ সেবিভ ড্র বএহ । উ্রননতন 

[বরক্ বৈষ্বঃ আঅযাচক বৃত্তি । স্থেচ্ছ। গু আলওণ তে!গে গদন- 

মোঞনলেড মদ উঠে না, [তিনি একটুকু লবণ জন্ত সনাতিনকে স্বপ্ 

দেখাইলেন,_ -লনাতন ধমকাংলেন, প্য1ঞা জুট[ইয়ছ তাঞাছ 

খাও, আম ক তোমএ ক্স এখন জাবণ ভিন কর্থে যাব? 

কিন্ত মুখে ধমকাইলে কি হুইবখে, মল মাঁনল না) [ঠার়ত্ম 

সেবার কষ্ট হইতেছে, ক1জেই লবণ আনতে হুইল। ই&াই এী!ত, 

ইৎাই প্রেমি, কিন্ত আধকগথবেচনায় এ্থমাবস্থায় এই 

প্রীতিকে বিধিদ্বা। সংঘত করিতে হুইবে। এ্বিএকসেবাদতে যে 

ক্রুটি তাহা লাম সেবাপগাধ। তাহা গাধানত: ৩২ গ্রাক!র,_৮ 
[১] পাছুকসহ ব যান নো শীমন্দিরে যাওম়।) [২] ভাস. 

জীণ1৭ উংসখেদ ৬০1৭ রর কর? [৩] আ1বঞহ,ক 2খাম না 



১১৬ ]ধনতত্তব-বিচার 1 

করা, [৪] উচ্ছিষ্ট 1 অশীচাবস্থজ সেবকার্ধা করা, [৫] এক 
কতো গ্রাণাম করা, [৬] শ্রীবিহকে পৃষ্ট দেখ।উয়। গ্রদক্ষিণ করা, 

উচ্ভার অগ্রে [৭] পাদ প্রসারণ [৮] ধন্তদ্বায। জানু ধরিয়। বল 

|৯] নিদ্রাজন্তক শন়ন) [১৯] ভোভন, [১১] নিথ্যাভাষপ, [১২] 

উচ্চ কথন, [১৩] পরস্পর বাগে গঙ্স করা, [১৪] মায়িক শোক 

জন্য রোদন, [১৫] কলহ, [১৬] কাহাক্েঞ নিএাছ) [১৭] অঙ্ক 

কর, [১৮] নিষ্ঠ,ব ধাকা বগা; [১৯) কম্মল গাত্রে সেব। কাগ্য, 

কর।, (লোম গড়িপাণ আশঙ্কায়), [২*] পরনিন্দা, 1২১) পরস্তভতি 

[২২] অশ্লীল ভাষণ 1২৩] আখেলায়ু ত্যাগ, ং শৌচাদি কর্ম পূর্ষ্বে 
সমধ1 কর! উচিত ও গুরুতো জন অকর্তব্য ) [২৪] 'অনিবে'দত 

বস্তু, এন, [২৫] সামর্থাস্থলে বিন। উপচারে ঝন্বল উপচারে 

পুলা, [২৬] কালো পঘে।গী ফলাদি সেবাল না দেওয়!, [২৭] আপ- 
রের ভূক্তাবশিষ্ট এাদান, [২৮] শীসুত্তির দিকে পৃষ্টাদয়। বলা, 
[২৯] শ্রীমুগ্তির সুখে অন্ঠকে গ্রণামাদ খ্মভিবদন করা, [৩০] 

খুক্ধ কোন গ্রশ্ন করিলে মৌনী থাকা, [৩১] আত্ম হাশংলা, 
[৩২] দেণত।“নন্দল। “ 

গ্ররতিক।র _বসনুতণ্ত হৃদয়ে জ্ীভগবানেয় নিকট আ্িনালি 

গাঠ করিয়! ক্ষমা ঢাহিলে সেবাপরাধ থাকে না। 

(খ) নাম!পরাধ--দশ গ্রকার (১) লঙ্জনেয নিন্দা, (২)বিধু- 

লাম ছাড়া শিব নামাদির পৃথক ভপ কর, (৩) শ্ীগুরুদেনে মনুস্ধা- 

ধপুদ্ধিতে আবজ্।, (৪) বেধাদর নিন্না, (৫) ছরিনামমাহাত্ে 

অর্থবাদ ব| অতিস্ততি মনে করা, (৬) ন।মের কৃব্য।খ্য। ও কইকল- 

গার আর্থ কল) (৭) নাদধলে পাপে গবৃত্তি, (৮) নামের সহিত আন্ত 



সপদনতন্ত্-বচার | ১৮৭' 

শু গার্ধে। এ তুলনা করা, (৯) শ্রদ্থ।ছীন জনে লামে।পদেশ, (১০) 

নমম্িম। শ্রপপে নামেনশী!ত। | ৬, 

এ স্রতিক।র-_ এই নম1 5] ঘটিগে তৎক্ষণৎ জতুতপণ্ত হৃদয়ে 

শ্ী*্[মেরহ শগণাপন্ হুইয়। ভভ্িভকঞ্ে কাতওগ্াণে নামকীর্তন 

করতে হইবে, এবং শাস্তরেগ অন্রশামন মত চলিতে হচগে অর্থাৎ 

গাপকার্ধ। বা পঞ়নিনা। হণ বিরত হইতে টপ 1 আাধুনন্ন! 

৭ উগুরুদেবণে আগ্রা ঘটিলে, জআক্পট সণাার। তা।হ।দগকে 

গ্রাপন করিতে হইবে। 

(গ) নৈষ্ঞবাঁপরাপ--ছদ্ষ গ্রকার_ইক। আত ভীষণ, 
(১) ধৈষবে ভাড়ন অর্থাৎ গ্রাহার করা, (২) দৈষঃবে ছেষবুদিঃ 

(৩) বৈষধুব-নিন্দা) (৪) দৈষব দর্শনে আভিনঙ্ান ন। কর।, (৫) 

পৈষঃনফে অপমান। (৬) বৈষ্এদশনে হর্ষ না হওয়।। দৈফাবাপর়াণে 
পতন অনিনার্ধ্য, ইহাতে সমস্ত মুকৃতিনষ্ট হয় ও বুদ্ধিভংশত। জন্মে) 
সাধুজন শ্রীহরির নিজে হুতরাং বিন্দুমাত্র অবহেল।র শ্রীরির 

কুণ। ছইতে বাঞত হটতে হয়। কদেোষদশী বৈষ্ণণ নিড়ে অপরাধ 

এ|৯ণ ন। করলেও ভগব'ন্ জাঁপর।ধাকে কঠেো+ (রুশ দেন। 

ঞ্তিকার--ষ1ঞার নিকট অপরাধ হুটয়ছে সেচ মহ্থানুভবের 

শরণাগর হলে, তান এঞালন্ন হয়া [নভে শামা কির শ্ীহার- 

চরণে উন্সপরাধীর জন্ত মা ভিঙ্গ। 2হিলে তবেই মু । জগাই 

স।ধাই জ্রীনিতানন্দের ভীনঙ্গে আঘাত করিল, শ্রী:গীগালদেব 

তাহ।দিগকে প্রথমে কিছুতেই ক্ষমা করিবেন না) ছিল ধিগেন। 

শেষে দয়াল নিই যখন জগ।ই মাধ(ইকে নিজে ক্ষমা করি» 

আপিল করলেন এবং তাহপদের গাপভার় খিল্সে লইয়। বখন 

কম] জন্য ভ্ীচৈওম্তদেবকে নছোড হুইয়! ধরলেন, তখনই 
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কপ হইল । ফলকণ। এবিবর়ে সর্বধ। বিশেষ সাবধানে খাকিতৈ 
হইবে বলিয়া, প্রধরিভক্তিবল।সে গোখা[মপাদেরা লঙ্ট্ক 
কঙ্য়াছেন “নান্াদেোযানুদী রয়ে কাহারও দেব কন, 

করিবে ন। আবার |খশেষ [নর্বন্ধমহকারে। মহাঞাতু কি বণি- 

তেছেনপুন_ 

উদ্দবাহু হৈয়। সদা কছে গৌরধাম। 
অনিন্তুক হ'য়ে সদ লহ কৃষ্ণনাম॥ 

হরিদাস--নিন্ন। কি গন্ত এত দুষণীয় গ, দেধ99 ক নিন্দ। 

টি নাই? 

গুরুদেব--ন।, গোস্স(মি প্রভু কেবল বর্তমানের গতি দৃষ্টি 
রণ বাবস্থ: দেন লাভ,__যী151কে এক্ষণে ঘের বেস 

দো খতেষ্ব, পঞসুহূর্তিত লেই বাধা (খল্খলল ঠা৫ুর হইথেন হতগাং 
নন্দ! ন। করাই উত্তম। নিন্দা ল। কাঁগর। বরং 8151 মলগজন্ 

ত1হ।কে নংশোধন হইতে বণ। উচত্ত ও ভগব(দের নিকট তজ্জন্ত 
কুপাপ্রাথন। কর। উচিত । নিন্দা! জব1০ক পর কাগয়] দুর ত1৬$- 

ইয়। দের, ইহাতে প্রীতির হাদি এ৭ং আত্মসরিমার তি হই, 

নিঙ্ের পতনের কারণ হ্য়। 

আয়ুই শ্রিয়ং যশোধন্মং লোকানাশিষ এন চ। 

হন্তি শরেয়াংস নর্বব।ণি পুংসে। মহদ্বতি ্র'মঃ ॥ 
শ্ীমস্ভাগবত। 

শুকদেব কহিলেন, হে পরীক্ষিত, সাধনের বিদ্বেষ কেবল- 

দিত স্বৃতু হেতু লছে) ত1৫10৩ অশেষ পু্যার্থম্পন্ন ৭) সও 



সাধনগুত্-বিচার । ১১৯ 

স্বাযু:, জী, যশ:, পর্ব, বর্গাদিলোক, কল্যাণ এসং সর্ধপ্রকান শ্রেয়: 

বিনই হইয়! পাকে । 

স্* অতত্তির ভোগবাগনা, যুক্তিকামন, 'গতিষ্ঠ! এভূতিকে মুলে 
উৎপাটিত করিতে চইরে। গ্রতিষ্ঠ। “শৃকরীবিষ্ঠ” ইহ! সাধকের 
বিশেষ সর্ধ্বনাশকর। - 

করিদাস--াউ “অপরাধ” দেখিতেছি সর্দানর্পের ভেতৃ, যত 

* কন ন্য৭ সাধন ক্র ন।, দুধে গোমুত্রবিন্দু মিশ্রণের ছ্যাক্স সন্ই 
বাথ ফরিয়া দিবে। 

গুরু/দস-__ঠিকৃষ্কথ| বটে, তুমি মায়াবাজা ছাড়িয়। বাটাত 

চা, শাম! তোমাকে সংক্ষে ছাড়বে কেন? ছলে বলে চোষাকে 

শ্রীকৃষ্ণ কৃপ। হতে দূরে লষ্টবার চেষ্ট। কাঁরবে। রক্ষক শরীক ; 
তাত মাপক্ককে সন্দাউ গাপন ইয়া সেউ গ্রীরষেদ শরণাপন্ন 
পাকিতে তলে । সাধকচুড়ামাণ শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর এজপ্ 
কিরূপ কা'দয়।ছেন দেখ... 

যাবৎ জনম মোর অপরাধে হৈল ভোর 
নিস্কপটে না ভজিনু তোম।। 

তথাপি তুমি সে গতি না ছাড়িহ প্রাণপতি 
অ!মা সম নাহিক অধম! ॥ 

পতিত পাবন নাম ঘোষণ! তোমার শ্যাম 

উপেক্ষিলে নাহি মের গতি। 
যদি হই অপরাণী তথাপিহ তুমি গতি 

সত্য সর্ট যেন সতীপতি ॥ 
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, পরপুকষে অ।কষ্ট নাইলে সেবার ক্রেটি বা শন্যবিধ অপ্র1দ 

জন স্বামী কখনও »ভীকে পঞ্িতাগ করেন না, পরন্ত ক্ষন 

করিয়। পাকেন এসং সতীরও তজ্জনা ক্ষম! ভিক্ষ। চাছিব1+€ মুখ 

. বাঁকে, তুদ্রণ ভক্ত কায়মণোবাক্যে ভ্ীকঞ্চকে ধরিয়। খাকিলে 

শ্রীকৃষ্ণ তাহ শঙংদ।য গাম। করেন। নরোস্তম প্রাণপতি শী সং- 

চরণে লিগে আপরাপ যা হুটগাছে ও ছুটে প্রালাইয়! শস। 

চাঠিতেছেন। এই অকপট শঙগণাগতিই সাধকের তক্পার একমাত 

উপায় । শ্ীগীতাতেও ন্রয়ং শ্রবষ্ অনভি নক জু |ন, কার্্মা, যে1” 

সমস্থ শিক্ষা দয় » নে "্গর্পিপুহা *।ঘ উপদেন্টী |শখাইলেন-- 

মন্মন! ভব মন্তক্তো মদৃয।'জী মাং নমস্কুরু | 
ম।মেবৈষ্যসি সত্যং তে প্রতিজানে প্রিয়েহসি মে ॥ 

হে অক্জুন, তুমি আমার অতি ঠ্রিয়, সেইভন্ত শপণপুর্ব 
খ।|ম প্রতিজ্ঞ! করিয়া! বলিতোছ তুমি সর্বকর্মু ত্যাগ করিয়। 

মতেই একনিষ্ঠ হ$, আম।কেই ভজন! কর, কেবল আমাকেই 

জর্চন। কর, আব "পর্ন হয়া হাত প1 ছাড়িয়। দণ্ডের হার 

আমর চরণে পঠিত থাক, নিশ্চয়ই আমাকে গাইবে। ইহ! 

তযপেক্ষ। সুদৃঢ় অভয়বাণী আরকি হুটবে? আমরা ঘে।র অবি- 

শ্বাসী, তাই গ্রভুকে আবার “শপণ* করিতে-ৎইল, গ্রাতিজ্ঞ।” 

করিতে ছইল। 

হািদ।স-_-বুবিপ'ম, এই শরণাগতি হইতেই শ্রীকৃষ্ণ কৃপালত 

(হইবে, এবং কৃষ্ণকূপ। হইলে তখন আ।র উন্দান ভাটা থাকিবে না 
“মারে টানিকা লইবে। 

ভীগুরুদেব-ঠিককখ। ল পন্থায় পুরুষকারের একট! অভি- 



সাধনতত্-বিচর। ১২১ 

০০ গকিতে পারে, কিন্ত তক্ষিযোগে এই শর়ণাগতিই সিদ্ধিলাভের 
মূলযন্ত্র। ্মজেক্স হইলেও তিনি "পায়ে পড়ার” নিকট পরত কন ॥ 
লেজ গ্াপম হইয়' লামগ্রহণের উপদেশ, “ক্ীগ্তর গেরাঙ্গ 

ম্মরি, রাধার হৃদে হেরি, জপ নাষু প্রপন্ন হইয়ে”। 
লংলাস-সমূদ্ে নিষজ্জমান ব্যক্তি ভীগুকুগৌরাঙগ-চরণে সটান হই! 
গড়িয়া নিজ অভীষ্ট যুগলমুর্তিগ দিকে চক্ষু রাখির! গাভুক্ষে কেখল 
পরিজাহি ডাকিবে। তাই কলিযুগের নন্ধন।দ “হরেকুষঃ হরে- 

কষ কৃষ্ণ কৃফ্ণ হরে হবে, হযক়্েরাম হারেরাম রাখ পা 
হরে হরে” সব সম্বোধনবাচক | মুগ্ধা রালকন| সম্লাবালিকা, 
ছুষ্টাবু'দ্ধ দামীর কুছুকে পর্ভিয়! ঘরের বাছির হইয়। পড়িয়।ছিল,-- 

দাস) কৌশলে বাণিকাকে মদিরাপান করাইগাছে, সরলা বালক।র 

ঝতালক্ষারদি সর্কদ অপহরণ করিয়। একখানি জীণ তরীর উপর 

শোরাইউয়! অকুল সমুদ্রে ভাল।ইনা দিয়।ছে; নেশ। ছুটিলে বালিকা 
দেখিল,--(বিশ।ল সমুত্র। তাহ!র পারাপার নাই, উত্তালতরজ, জীখ্ 

তরিখ(নিকে একবার আক1শে উঠাইতেছে আবার পরমুহূর্তেই 
রস।তলে নামাইতেছে, মৃত্যুর ভীষপ বিভীষিক!1 আমল! হততাগি- 

নীকে কাত্হার। করিদাছে,-বালিক! গেই জীর্ণতরী'য় কাঠ 
জড় ইয়] ধরিয়া, গ্রপয়শয়ণ অকুলেক কণা রী জ্রীহরিকে পারিত্রাহি 
ড1ফিকেছে--পকফ্ কষ কষ হুক কু কু কষছে? কুফ ক্ষ 

কৃষ্ণ কষ ক্ষ কৃষ্ণ রুষহ” ॥ তখন লাম ছাড়) আর কিছু লাই, 

কেখল। পররিআ্রাহি চীৎকার, ক্রমে যেন বালিকার মানসলেতে দেই 
ভ়কারিয় খঅভন্প শ্রীমুত্তি উদ্ত(সিত হুইল। তখন কাতার!» 

পাগালন প্রাপভয়ে কাদিয়। সলিল, স্পপ্কষঃছে আমি লাম, 

খন য(য রক্ষা কর, আনি নিয়া শ্রগ কামার আত্রগ দেও”) 

[১৬] 
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কষ কৃষ্ণ কৃষ্চ কষ কৃষি কষ রক্ষ মাষ 

কৃষ্ণ কৃ কৃষঃ কৃষ্ণ কৃষ্। কষ পাহি যাম | 
ইছাই গ্রাপল্ের ডাক । ূ 

হরিদাস--শরণ লইতে হইলে কিক্ষরিদ্কে হইবে | 

গুকুদের__ভ্রীহরিভক্তিবিল(সে জ্গোলালভউ গোশ্বমী শরখা- 

গুতের ছয়টা গুণ নির্দিশ করিয়াছেল। 

আনুকূল্য স্তা গ্র্ণং প্র1তিকুল্যবিবর্ভভীনয, 
রক্ষিষ্যতীতি বিশ্বাসো গোগ্ুত্বে বরণং তথ। 

আত্মনিক্ষে পকার্পপ্যে ষড় নিধা শরপাগতিঃ | 
(১) শান্ত্রোক্ত বিধিপালন, (২) নিষেধ পরিবর্জন, (৩) ভ্রীরুষ্ই- 

সক্দ! করিতে সমর্থ ও করিতেছেন এট দৃঢ় বিশ্বাস, (8) স্্রীকুষ্চকে 
লিজের প্তিপালকত্ে বরণ কর, (৫) কার়মনোবাকো আত্মসমর্পণ 

(৬) দৈন্তোক্তি। 

বৎস হরিদাস, রখ শরণাগতের শাস্তি অতুলনীয়, খআমন্দ 
'পরিসীম। শরণাগত সাধবী সত্তী, বাক্যে বলিতেছেন “আমি 

তোমারই”, মনে ভাবিক্কেছেন "অ।মি তোমারই”, এবং গেছে ও 
তাহার শ্রীচর়ণতলে পড়িয্া। থাকিয়। দেখাইতেছেন “আমি 

তোমারই”) ইহারই লাম -আত্মসমর্পণ। চিরশ।স্তি ও পুর্ণানন্দ 
উ(ছার় নত্য সহচর। 

হরিঘাপ-- চমৎকার বটে, কিন্ত ইছাতে "আমাকে একেবারে 

বিকাইঙ্স! ফেলিতে হইবে, আমিত্ের গন্ধমাত্র থাকিবে না । 

গুরুদেব--প[কিবে কেবল ঘাস. আমি”, পাতিসেবাই সতী 

রণ, তখন আন্তর্বান্থে সেবা লইদাই তিনি ব্যস্ব| জগতে” 
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গুডউিবস্ততেই তর খ্রিক্তদ দিশিহ| অ।ছেল।হতর।ং সেই সম্পর্কে 

লকল বস্তই তাহার প্রিয়, দার লকঞোরই [তিনি অনুগত ভৃত্য ্  

'কাঁটেই লাথক তৃণ।দৃপি হুণীত, বৃক্ষ হছইতেও সহিষ্ণু, অথচ লকল 
স্বীবের অভীষ্পুরণে ভৎপর, নিজে দাসী সুতক!ং সম্পূর্ণ অমানী 

অথচ সকজাদীবে লল্মান করিতেছেন, অর কাতরগ্র।ণে দীলভাবে 
কেবল গুতৃর নাম করিতেছেন, আর প্রেদবারিতে চক্ষু ত1সিয়। 

মাইতেছে, গেমে কঠরোধ হইতেছে, সর্ব কদস্ছকেশরে পূর্ণ 

হইতেছে। ভিনি কাদডেছেন আর গ্রাভৃচরণে জ1ন|ইতেছেন... 

ধন জন নাহি মাসে কবিতা সুন্দরী । 

গুদ্ধ। ভক্তি দেহ মোরে কষ কৃপ। করি ॥ 
তাই গ্রেমাবভার পরদ্দয়ালু প্রীগৌরাদনুনদর খরূপর়।মা- 

নন্দকে বলিলেন... 

“এইরূপ লইলে নাষ প্রেম উপজায়”। 
এইবুপ প্রপন্ন হুই। নাম লইতে ছইবে তবেই প্রেম জন্মিবে। 

নাম ও নামী অভেদ। 

ভুিজএগরাতর টি উজান 

হর়িদ1স--যেরূণে লাম লইতে হুইযে তাহা বেশ বুঝিপম। 
অ।পননি পূর্বে বলিয়াছেন লঙ্গটু মূলবন্ত, এখনে বন্তয় সহিত সম্পর্ক 
কাহল না, কেবল হ(হ18 নাম করিলে কি হইলে? পষ্েণগাড়ী 
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শরেলগাত়ী” করিগে কি রেলগাড়ী আলির! অ/সাঁকে ভীগুষে 
'লইর| যাইবে : 

খুকদেব__একাগেযে লৌকিক দৃষ্টান্ত সক্ষল স্থলে চলোপ্না। 
স্থলে নাগনামী একই বস্ত অভেদ, যেই নাম পেই কৃষ্ও । 

মশলশান্্রে শকজ্না, নাদত্রহ্মা এাতিপ। দত হুইয়াছে । 

শব্দের নিত্যন্ব পাশ্চাত্য ধি্!নও খ্বীক!র করিতেছেন। ব্রহ্ম 

ভির নিত্যবস্ত প্সার কিছু নাই, গ্থতরাং লমক্রন্ধ। কাবার 

সচ্চিদ্দানন্দ ব্রঙ্গা এক ভিয় হই নঞে, হুরং নামও লচ্চনা]নন্। 

নান. শব ( এণব। গাস্ত্রী, মন্ত্র )-লক্চিদানলা। 
নামী -কৃষণ (ব্রহ্ম, আত্মা, তগবান্ ). সম্চিদ।ননাবিএাৎ। 
'এখল অবাক বিশ্লেষণ করিক্স| বুঝ--লাম যেনবিনানী লবন 

তাছ। পাইরাছি। নাম আবার চির অর্থাৎ স্বয়ং চৈতম্তারগবিএাহ4 
নামগ্রাভাবে অচেতন সচেতন ও আচল সচল হটচেছে। মছাহাতুয় 

পতিতপাবন লীলায় প্সম্বীর্তন্যজ্ঞেশ অন্ভুচ চিচ্ছক্তির একশ 
গ্রাতাক্ষীতূত হইয়াছে, লাম সৃতসঞ্জীসনী সুধা । 

নাম. আলনা, নামমধেত খোগানন্দ পরিপুরিত। এনাম 

লইতে প্রেম হুয় বছে অশ্রুচধার” অশ্রু, কম্প, নৃত্য পুল- 
ফা।ণি অষ্টসাত্বিক আনন্দের বিকাশ হুয়। 

শ্রবণ কীর্ভন হৈতে কৃষ্ে হয় প্রেমা |. 
লেই পরম পুরুষার্থ পুরুযার্থনীম। ॥ 

.. বৎস হরিয়াস, লাখের অভভুত শক্তি এ্াত্যঙ্গ কর-..ওই. দেখ, 
জৎকলাধিপতি গঙ্গপতি গতাপর্ডরের রালে।চিত মাল, মর্যাদা, 

'শান্টাদা। মহা সক্্ীর্তনের তরগে কে [খাম ভ[পিয়। গিগাছে, তিনি 
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শটিবশের স্যার আবার নয়নে কদতেছেন, আর থাঁকিয়) ল্1কিছ়। 
লাগলের হ্যায় হুঙ্কার করিতেছেন। তাহার দক্ষিণে মহ প্রবীন 
মহাগাজ রাজমান্জ্রীর পাসনকর্ত। রাহ ঝাষালনদ, আর বাম- 
দিকে মহাদর্শানক সর্বশাস্ত্রবেগ। বান্থদেব পার্বতৌম, উভয়েই 
'সয্ুহারা, ক1ছারও লে।কবাবছার জল দাই, কেবল গ্রামালন্দে 
বহ তুলিয়া নৃত্য কারতেছেন। এই সব গশ্যমান্ত ভগ্যলোক 
যেমন ছিলেন তেমনি আছেন, তবে কিন্ত রূপ করিতেছেন? 

“ফলেন ফলকারণমনুমীরতে” ফলহারা ফলের কায়ণ অসু-: 
মান করিতে হয়। * মহএ্রতু স্বংই এই রহস্তের উত্তর দিয়াছেন 
কি গুন... 

সেই কুষ্-নাম কত গাওয়ায় নাচায়। 
গাই নাচি লাহি আমি আপন ইচ্ছায় ॥ 
কৃষ্ণনামে যে আনলাদিন্ধু আন্বাদন। ্ 
ব্রহ্ম।নন্দ তাঁর আগে খাতোদকসম ॥ইচরিতামৃত। 

জীমস্তাগবতের যেক্লোখ এই হয়িলাদ-মহিন। প্রকাশ করিয়া, 

ছেল, ভাহ!কেই মহাপ্রভু পভাগবত্ের সার” বলিয়। নির্দেশ 

কয়াছেন। তাহ! এই--. 

এবং ত্রতঃ ম্বপ্রিয়নামকীর্ভয।, 

জাতানুরাগে! দ্রুতচিত্ত উচ্চৈ৪ | 
হুসত্যথে! রোদিতি রৌতি গায়- 
তুন্ম!দবন্ নৃত্যৃতি লোকবাহ্ও ॥ জীমন্ঞাগবত। 

এই-ঞাক[র ভক্তি অ15র1 করাই ধাছায ব্রত, গেই ভি, 
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প্রিঝ ছগবানের নামকীর্তন দ্বারা আত্ম! হইক'কাথহাদয় হন্ 
কখন উন্মাদের স্যার হাসিতে কাদতে খাকেন, কখনও বরাগ 

ক্রেন, গান করেন, নৃত্য করেন। খখন বুঝিলে ন|মের মধ্য 

পেন সাছে কিনা? আগ নাম সচ্চিদানন্ম কিনা 

নাম বিগ্রহ স্বরূপ তিন একরূপ | 

তিনে ভেদ নাই তিন চিদানন্দরূপ॥ 
নামনাধী অতেদ জানিমাই শ্রীণামের ঘধেকি অপুর্ব্ন শক্তি 

ত।ছাই শীংরিতক্তিবিলসে ভাল কগিক্ব। প্রাক [শ কার ছেন-- 

লাম চিস্তামণিঃ কৃষণশ্চৈ তন্যরমবিগ্রহ্ঃ | 

পূর্ণ? শুদ্ধো নিত্যমুক্তো হভিন্নত্বান্নামনামিনোঃ | 
নামনামীর তেদ না! থাকায় সর্বেশ্বর, মায়াগন্থবিরছিত; শুদ্ধ, 

লিত্যমুক্ত, চিন্তামশণিখং তাই প্র, রসমরবিগ্রহ চৈতন্ত শ্রীকৃষ্ণ 

নাননপে দাবিদ্ভূত হইয়াছেন *নামরূপে কলিকালে 

কক অবতার” ইছাতে আর দ্বিধামাত্র নাই। 
জীবোদ্ধার লীলায় ভীমন্াহ প্রভু জীকরিনানের জগাকৃতশক্তির 

বিবিধ প্রকাশ এাত্যাক্গ করাইজাছেন, গজ যষুন| বহি্। গিয়াছে, 
কত অলৌকিক খটন। খটিবান্ে, কঙ শোক কাঞ্চন হইয়াছে, কত 

বিষক্স-বিষ্টাগর্জের কীট নিস্িঞণ ভক্ত হইয়াছেন, কত মত্বাকর 

খালীফি হইয়াছেন, কত পাণাচানী জগ।ই মাধাই মহ!পাধিত্র 

গ্রেগরসদয় যুতি হুইয়!ছেন, তাহার সংখা! কে করিবে? 

« হরিদ।প--গ্রভে।, পান্ব্চিযে ও সুক্কিতে ন।মনানীখয আঅতেদ 

'খুবিপাম বটে, কিন্তু মম যে এখনগ চি একবন্ত বলির! ম।8ণ্। 

ক্ষিত পগিতেছে না! 
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স্চ গুরুমেব-আলাদিকৃঙলর সংস্কার লহজে যাউবর নকে; বুশে- 
ঘঙ: আমর! লবই নিজেদের হৃষ্টানতদ্বার! বুঝিয়! থাকি! মানিক 

বের দেহ জড়, সুল, প্রাকৃতেন্রিক্সগাহা, অর জীবের দেউখি, 

আত্মা, চৈন্চভ্া), কুটস্থ, গ্রারুতেলিঘের 'অগা।ছা। আনার লাস 

চিৎ জড়বিম্শ্র জীবের সাময়ক উপ।দিমান্র । যেমন প্পল্মলে!চন 

আদা মরিয়ছে” বলিলে আমর! কি বুঝি, দেহ--মরে নাউ, যেমন 

ছিল রা তেমি আছে। পেহী- অবিনলী আত্ম, তাহা মরিতে 

পারে ন।, তবে মরিল কে? পদ্মলোচন কাহ!কে বলিব? 

জড়দেছাবচ্ছিন্ন আত্মার তাৎকলিক বাপসচারিক সংযোগ তাহারই 
নাম পদ্মলোচন। সেই অভাব হুইজাছে মাত্র। ভউরুষ্পঞ্গে 

এবিচার চলে ন।) সেখানে দবই একবস্তব, চিদ[নলন্দমন্ী। 

দেহদেহিবিভাগোহয়ংনেশখবরে বিদাতে কচিৎ | 

দেহদেহী নামন।মী কষে নাহি ভেদ। 

জীবের ধন্মন ন!ম দেহ স্বরূপ বিভেদ ॥ ভীচরিত্া যু্। 

আবার জীবেক় নামের'সহছিত জীবের স্বরূপের বিশেষ কোন 

বাৎপত্তিগত শ্বরূপসঙ্ন্ধ লাই। যে বালকের নাম পদ্মলেচল, 

কিন্তু হয়ত! সে চক্ষুবিহীন বা গল্চক্ষু, হ্যাং এইরূপ যৌগিক 
লামত্বাক্স। বস্তার পুশ্থিরপ গাকাশ পার ন! কিন্তু “কৃষ্ণ” বলিতেই 

শ্রীকষ্চতত্বের পূর্ন অভিব্যক্তি হুইবে--সেই সচ্চিদা নন্দ শ্রীকুষঃকে ই 
বুঝাইবে। 

ইরিন1স-_কুষও শবের নান! অর্থ শুনিয়াছি। 
গুরুদদেব--ধছ অর্থ গ্রধ্্শক হইলেও ঘোগরচবৃত্তি অন্থপায়ে 

“কৃষ্ণ” বলিতে কেবলমাত্র সর্পোশির ভ্রীকষকে ই তুঝাইিবে। প্রীমন্- 



১৯৮ সাঁধনতততববিচার | 

শছাগভু ব্লতটে লহিভ কণাএসধে ইহ! আরও খোলস! 
করিয়। বুঝা ইয়।ছেন-... 

“প্রভু কহে কৃষ্ণনামের বু অর্থ না মানি। 
“্হ্ামহথন্দর হশোদানন্দন” এইযান্র জানি ॥” 

ভীনামকোৌমুদীতেও দেখিতে পাই-.. 

“তমা লশ্তামলত্বিষি প্রীষশো দাত্তনন্ধয়ে | 

কষ্ণনান্নো রূটিরিতি সর্বশাস্ত্র বিনির্ণয়ঃ 0৮ 
তষালের সাত হ্টমধর্ণ হশোদ|-আ্তনপানফারী পরক্রচ্ম “কফ 

শব্দ” বাট ইহ! লর্ধশ।স্ত্রের দিদ্ধান্ত। 

নাষনামী একই বস্য। একপ নাম লইশেই পৃর্ণশ্বরূণের 

পূর্ণবিকাশ হহ। কুষ্ণনাম উচ্চাণ মাজে গোপকেশ নটনর শ্াম- 

হুন্দগ পরীনন্দঢুলালেন পূর্ণ পারণ! জন্মে। আবার বন্ধ ঘর্শনমাত্রে 
নম নিঞ্জেই গ্রকাশহন। শ্রীনন্দালয়ে শ্রননহুলালকে দেখিব! 

মই ভ্রিকালজ্ঞ খাবি গর্গাচার্ধা চিনিয়ছিলেন, তাই খানস্থ হইক্সা 

সঠিক 'আবধারণ করত: বালকের নাম কষ রাখিলেন-. 

“কৃ নাম রাখে গর্থ ধ্যানেতে জানিয়ে 1” 
এখন দেখ, সঙ্গই সৃলধস্ত,। আর কৃষ্দঙই মারার হত্য হইতে 

নিষ্কৃতি পাইবার একমাত্র হেতু । তাই পরম দমাল ভ্রচৈতন্দেব 
এই নামরূপ মহাধজ্ের অবতারণা করিয়াছেন। আর সমধিক 

মঙ্গলের বিষয় এই নান পর্ববকালে সর্ধস্থালে পর্ববাবন্থা় জন্তর়- 
এবাছিগন ব্যাপিয়! বহিক্াছে। ইছাতে জাতি ধর্পের কোল: বিচার 

লিছি। “ব্যোধজগতের অনা হিরস্বরব পরিধ্যাপ্ত হই! আছে, 
:পেই খেযমে গুণ শা, মেই'লকই-নাষ।, তাই না দর পন্ধি- 



সংধনতত্ত্ববিচার |, ১৯৯ 

জুশপ্ত ইস! ছে, জুচয]ং ইত।ই উত্তম সঙ্গ, একেবারে আীব্রের 

অন্তর নাতির জুড়িয়া থাকে । লেউজগ্ত ইচ(কেই মছা প্রভু সর্্বতেঠ 
* সীফ্ঈভক্তি বলিয়াছেন । আর শ্রীলনাহন-শিক্ষাচ্ছলে জগন্দ্বনকে 
অভয় দিয়! বলিয়াছেন__ 

সর্বজন দেশ কাঁল দশাতে ব্যাপ্তি যার | 
সাঁধনভক্তি এই চারি বিচারের,পার ॥ 

তুদি হিন্দু ও না মুপলসান ৪৪ বাবৃষ্টান চও, স্ত্রী তও ব1 

পুরুষ হও, ধনী হও ব। দরদ ৮ও, পাপ ত৪ লা পতিত 
যেখানে সেখানে থাক, নাম লঈটতে তুম সম্পূর্ণ অপিকারী ; আর 
নামবলে তুমি নামন্গব্ধপ শ্রীভগবান্কে লাভ করিবে__যেতেতু 
নাস পাপা ও সাধন ছুইই। (00108 2৭ ৭) নিষ্টাপুর্নিক 

নমশ্রপ্থ করিলে তোমার সর্ব(নর্থ দূর হউনে। তুম অচিয়ে 

শ্ীনামমুন্তি শ্রাসচ্চিদ।ননদস্ববূণক্ষে লান্ত করিবে। 

রী 

জিরা হজরত বানি 

অধিকারিভেদ । 

কুরে ব-.বৎপ, শ্রীকঞ্কচভঙনের পন্থা বিবিধ, সাধনও বছধিপ। 

ঞ্ীলগোন্যামিপাদেরা সঙ্ঞফেপ করিঝা চতু:ঘষ্তি গ্রকার সাধন কিস 
বর্ণনা করিয়াছেন, তনাধ্যে নিলি নয়টা বর্ধশী ্ রপন্মত মূল 
লাধন। 

[১৭] 



১৩০ ল1দনতত্তু-বিচার। 

শ্রবণং কীর্তনং বিষোঁঃ ক্মরণং পাদসেবনং । 

অর্চনং বন্দনং দান্তং সখ্যমাত্মনিবেদনমূ্ ॥ 
শ্রীমন্মহা গ্রভু শ্রীদনাতনশিক্ষাসময্জে এই নৰ লাধনকে পঞ্চ- 

সাধনের অভ্তভূক্তি কৰি আরও পরিপুষ্ট করিয়।ছেন। 

সাধুসঙ্গ নাঁমকীর্ভন ভাঁগবতশ্রবণ | 

মথুরাবাস শ্রীমুণ্তি শ্রদ্ধায়ে সেবন ॥ 
সকল সাধনশ্রেষ্ঠ এই পঞ্চ অঙ্গ | 
কুষ্ণপ্রেম জন্মায় এই পাঁচের অল্প সঙ্গ ॥ 

তৎপরে এ পাচটাকে আবার তিনটার মধো পুরিক্লাছেন-:. 

জীবে দয়! নামে রুচি বৈষ্কবসেবন। 
এই তিন হৈতে মিলে কৃষ্ণপ্রেমধন ॥ 

পুনরপি কহিভেছেন-_-হে মনাতন, গ্লকৃত নৈঠিকতার সহিত 
ভানুশীলন করিতে পারিলে, এক অঙ্গ দাধনেই পকৃক্কগোমধন” 
মিলিতে পারে। 

এক অঙ্গ সাধে কেহো সাধে বহু অঙ্গ । 

নিষ্ঠা হৈলে উপজায় প্রেমের তরঙ্গ ॥ 
মহারাজ পরীক্ষিৎ কেবলমাত্র শ্রীভাগবতশ্রবণে, গুকদেব 

নাম কীর্তনে, গহন দঞ্চম রণে, লন্মী পদসেব দ্বার, পৃধুরাজ পুদ্বনে, 

আক্তুর 'অভিবন্দনে, ছমুম!ন্ দলো, অজ্ছু'ন সধ্যে, ০০ আত্ম- 

দনবেদন দ্বার! শ্রীকষ্ককে লাভ করিয়াছেন। 

হরিরাস-এক্ষে আমর! বিকৃতযুদ্ধি শিক্গিতাঁভিমানী চিনি 

আসীন, তাহাতে ধর্দতত্ব আতিজটিল। আবান সাধনের অনন্ত গন্থ!, 



সাধনতত্ত্র-বিচ|র | ১৩৩ 

এসসংখ্য পর্ধা।য়। লান। মুলির নানামত। তজ্জন্। ঘটিলত1 ও অনাস্থা 
কা ৭ও বুদ্ধ হয়। 

স্টগুরুদেব-_মানুষ সব দেখিতে একরকম দেখাইলেও পরম্পয়ের 
মধ্যে ঘোর পার্থক্য আছে। বর্গ, ম্চা, রসাতল হত পৃথক 
মানুষের পরম্পর তদপেক্ষাও বিভিন। জন্মাস্তমীর বিভিন্ন প্রকার 
কম্মনুল(রে মানুষ হাঙ্যেকেই বিভিন্ন, সকলের যোগ্যতা! সমন 

লঙছে। লুতবাং ধন্দমানুশীলনের পন্থ। ও গরকরণ বিভিন্ন হইয়ছে। 

পুর্বে অ।লোচিত হুইয়।ছে__কুঞ্ককৃপাই মূল, উকাস্তিক শরণা- 

গ'তই কৃষ্ককৃপক্সি হেতু । অ।বার এই আত্মসমর্পণের হেতু 

শরীক হুদৃঢ় বশ্বাস। এই বিশ্বাস যাহার যেমন পাকিয়।ছে, 

মে লাধনপথে তত্তদুর অগ্রাগর হইদাছে। শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে, 

“বিশ্বাসো ধন্মমূলং হি প্ীতিঃ পরমসাধনয ৮। এই 
বিশ্বাসের তারতম্যানুমার়েই ভ্রিবিধ আধকারভেদ হইয়া ছে- 

যথা উত্তম, মধাম ও কণিষ্ট। 

(১) যিনি সুদৃঢ় শ্রদ্ধাবান্ অথচ শান্তরযুক্তিতে সনিপুণ, তিনিই 

উল্তমাধিকারী। তিনি ঈর্বভূতে ভগবান্কে প্রত্যক্ষ করেন এবং 

ভগবানের মধ্যেও পর্ধভূতকে দর্শন করেন। ইহা! কেবল 
জগঞজ্জীপকে উদ্ধার কারবার প্স্ত (কারিতেছেন। 

সর্ববভূতেষু ষঃ পগ্রেদু ভগবস্ভাবমাত্মনঃ | 

ভূতানি ভগবত্যাত্মন্তেষ ভাগবতোতভমঃ ॥শীমন্ত।গবত 

(২) শাস্তজ্ঞান নাই অথচ ড় শ্রদ্ধাবান্) তাদৃশ ভড়ের! 
ভীকগবানে প্রেম, ভক্কেঞমত্রী) চৈতন্তবিহীন যুর্ধে কৃপ। এধং 

নিত্বের শত্রুকে উপেক্গা করেন। 



১১২ লংদনতত্ত্র-বিচার | 

ঈশ্বরে তদধীনেষু বাঁলিশেধু দ্বিষ তস্ুচ 1 

প্রেম-মৈত্রী-কৃপোপেক্ষা য২ করোতি স মধ্যমড॥ 
(৩) যাহার কোমল শ্রদ্ধা সে কনিষ্ঠ জন | 

ক্রমে ক্রমে কেঁহে। ভক্ত হইবে উত্তম ॥ 

অচ্চায়ামেব হর:য়ে পুজাং ষই শ্রদ্ধয়েহতে | 
নতভক্তেধু চান্যেখু স ভক্জঃ প্রাতঃ স্মৃতঃ ॥ 

০োকপরম্পর(এ্রাপ্ত অদ্ধা তান লইনা €খ ভক্ত এ্রাতিমাতে 

হারপুঞ্জ করেন কিন্তু সপ্বাদরলগাণ ভক্তগুণ উদ্দিত না হওয়াতে 

হগিভক্ত ঝ অন্ঠেগ সেখ করেন নল, তিনি প্রাকৃঠ ভক্ত অর্থ।ৎ 

তিনি কেবগ ভক্তি অনুশীলন মন্প্রতি আগত্ত করছেন, এখন ও 

অঠ।কৃত ভাব জন্ম নাই 

কেখণমাত্র শ্াবঞহকে ভাণবাসি কিন্তু তাথার তণ্ডের ব 

জীবে এতি গা) নাই ইৎ। অতি পিশণীয়! 

সাধন/ক|শের প্রুবতার। আগ লরোত্ম ঠকুছ উপ!সকের 

মণে গরবর্ত ক, সাপক, [মিচ এই তিনটা ক্রম নিদ্েশ করিয়।ছেল | 

নাম মন্জ ভাব প্রেম আর রলাশ্রয়। 

এই পকরূপ হয় আশ্রয়নির্শয় ॥ 

প্রবর্তক, সাধক, সিদ্ধ তন্মধ্যে হয় । 

প্বর্তকের তধে হয় নাম মন্তরাশ্রয় ॥ 
প্রবর্তের আশ্রয় হয় ভ্রীগুর্চরণ। 
আলঘ্বন সাঁধুসঙ্গ জানিধা কারণ ॥ 
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উদ্দীপন হয় হরিনামসন্কীর্তন | 

এইত কহিনু কিছু প্রবর্ভের লক্ষণ ॥আশর্পনিপ় 1 
সদ্গুকচরণাশ্রয় গ্রবর্তকের সব্বধথম কাধ্য এবং সাধুসঙ্গ, 

ন]ন শ্রপকীর্ভনাদি যে অবশ কর্তৃবয তাহ। পুর্বে প্রদশিত হই- 
ছে, এসখণে মন্থুশ্র্গ সন্বন্ধে আলে!চন। করা বাউক। 

গুরুদেব-_পুর্বে বলিয়।ছি, দীক্ষাগ্রহণের অন্যান এক বংসক- 
কাপ পুর্দি হইতে শশিষুকে শ্রীগুরুচরণাশ্রপ কথিতে হইবে । শাস্ত্রে 

যেমন গুরুলগণ উজ্জ' হইয়াছে, |শশ্তলসপও তদ্রণ নিদিষ্ট স।ছে। 

শান্তে বিনীতঃ শুদ্ধাত্মা শ্রদ্ধাবান্ ধারণক্ষমঃ 
সমর্থশ্চ কুলীনশ্চ প্রীজ্তঃ সচ্চরিতো। যতি । 
এবমাদিগুপৈষুক্ত্জ শিষ্ো৷ ভবতি নান্যথা ॥ 

দীক্ষাঞ্াখীকে শান্ত, বিন)ত, বিশুদ্ধাত্ম, অন্ধাবান্, শাস্ত্র/প- 
দেশগ্রহছণে সমর্থ, অদেশমত কার্য করিতে সঙ্গম, আচারলিষ্ঠ 

কুলীন, হুতুদ্িযুক্ত; সচ্চগ্রিত্র ও ষাত হইতে হইবে । প্রথমেই উত্তঃ 

সর্বাবিধ গুণ পুর্ণবকাসত না থাকিতে পারে, তবে তথা বসুর 
আছে কিনা জালিচত হইবে। শিবা পণ: সয়ল। সুশীল, অদ্ধা- 
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পরাণ, আংত্মোরতি কষী, ভিজা ও আঅনলাস হওয়। আবশারে । 

শিষ্যের এই দব যোগ্যতা ন। হওয়। পর্যন্ত তাহাকে কেবল সদা- 

চার পালন ও ্রীন।মগ্রহণ শিক্ষা দিতে হইবে) শিষ্য করপ্হিকট।, 

ব্যবসায় নহে, ইছাতে গুরুতর দায়িত্ব জড়িত আছে। 

রাজ্জি চামাত্যাজো দোষ: পত্রীপাঁপং স্বভর্ভরি | 

তথা শিষ্যার্ডিতং পাঁপং গুরুঃ প্রাপ্পোতি নিশ্চিতং ॥ 
যেরূপ মন্ত্রিকৃত পাপ বাপাতে, স্ত্রীর পাপ শ্বামীভে পৌছে, 

সেইরূপ শিশ্ক্কত পাপ গুরুভে সংক্রান্ত হ্য়ু, লেঙভ্য পণীক্ষা ন! 
কিয়! শিষ্য কর! কদাচ উচিত নছে। 

হয়িদাস__দীক্ষার অর্থ কি? | 
গুরুপ্ে ব-- 

দিব্যজ্ঞানং যতো! দদ্যাৎ কুধ্যাৎ পীপন্ত সংক্ষয়ম্ | 
তন্মাদ্দীক্ষেতি সংপ্রোক্তা দেশিকৈস্তত্বকোবিদৈঃ ॥ 

যাহার দ্বার! দিওযজ্ঞান লাভ হয় এবং পাপের সম্পূর্ণ য় হয় 

গুত্ববিদ্ ও আচার্ধাগণ তাছ!কেউ লীক্ষ। বলেন। 
ছগিদাস--আজকাল অনেকে দীক্ষার আবশ্যকতা স্বীকার 

ফরেন ন।, তাহার! বলেন “নামই সর্থমন্ত্রসার। রসনা স্পমাত্রেই 

তাহ! ফলগ্রদান করে, দীক্ষা পুরশ্চরণাদির কোনগ অপেক্ষা 

রাখে না।” 

নো দীক্ষাং নচ সংক্রিয়াং নচ পুরশ্চর্যটাঁং মনাগীক্ষতে । 
মন্ত্রোধয়ং রসনাম্পৃগেব ফলতি শ্রীকৃষ্ণ নামাত্বক্ট ॥ 

খুকদেব--শ্যামকাত্ত উদ্কৃষ্ট খেলোয়ার, ব্যখ/মকৌপলে 
ভ্রিতলের ছাদ হইতে আনায়ালে অক্ষত শরীরে ুমিতলে লাফাইতে 
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স্ঞীনর, কিন্তু ভূমি আমি পালি কই? বয়ং সেরূপ করিলে অকাল, 
মুত আ।মাদের পরিণাম হয়। সেইজন্য আমাদের মত লোকের" 

পাক1স ড়ীর আশ্রর লওয়াই সঙগত। জন্মাস্তকীয় নুকৃতবলে ধাহা- 

দের হরিনামে প্রীকাস্তিকত! জন্মিয়ছে, তীহার1ই উত্তরূপ কণ। 

বলিতে পায়েন। উহ্থার অধিকারী নিতাত্ত বিরল, শাস্ত্রে বরং কন 
রূপই দেখা যায়। ব্রন্ধা, ন!রদ, ধরব, গ্রহলাদ, সকলকেই দীক্ষা 
কইতে হুইর|ছিল। লোকশিক্ষার জন্ত নামন্ঠ হরিদাম ঠ!কুরও 

বৃদ্ধবরদে দীক্ষা লইয়[ছিবেন। শ্বয়ং মহাপ্রভু বা পার্ধদগণ ঘ|হ! 
করিয়াছেন তদ্ধিষয়ে তর্ক উপস্থিত কর! নিতাস্ত ধৃষ্টত!। 

দেবাদিদেব মহাদেব বলিয়াছেন, “হে গার্ধতি ! অদীক্ষিতের 

পুজাচ্চিনা, হরিকর্্দ সমস্তই বৃথা হয়, এবং তিনি পণুযোনি প্রাপ্ত হন। 

অদীক্ষিতন্ত বামোরু কৃতং সর্ববং নিরর্থকম্। 
পশুযোনিমবাপ্মোতি দীক্ষাবিরহিতে। জনঃ ॥ 

অদক্িতের অরজল বিষ্ঠা মৃত্র সমান এবং তাহার কত শ্রাদ্ধা- 

দিতে পিতৃপুরষগণ পতিত হন। 

হরিদ]ন- শূড্াদি মকল জতিই কি দীক্ষা পাইতে পারে? 
গুরুদেব উপযুক্ত হইলে অবশ্যই পারে, বরং দীক্ষিত হইলে 

পু্রও দ্বিজত্ব লাভ করে। 

যথ। কাঁঞ্চনতাঁং যাঁতি কা-স্তাং রসবিধানতঃ । 

তথা দীক্ষাবিধানেন ছ্িজত্বং জায়তে নৃণাং ॥তত্বসাগর 
যেখন হাপায়নিক গ্রক্রিয়াধার! কাংসাযও দ্বর্ণত্ব প্রাণ হম, ও 

সেইরূপ দীক্ষালাভ করিলে শৃড্রও দ্বিজত্ব লাভ কয়ে। দীক্ষাকালে 
তক্ত শ্রীগুকুগোবিন্দচন্বণে আত্মদমর্পণ কয়েন। 
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দীক্ষাকালে ভক্ত করে আত্মসমর্পণ | 

সেই কালে কৃষ্ণ তারে করে আত্মসম ॥ 
সেই দেহ ভার করে চিদানন্দময় | 
অপ্রারুৃত'দেহে তার চরণ ভজয় ॥ 

দীক্ষামন্ত্র পাইয়া দন্ত হটগা শীগুরুচঙণে গাণত শিষ্য বলেন- 

যোইয়ং মমাস্তি ৎকিঞ্চিদিহলোকে পরব্রেচ | 
তৎসব্ব্ং ভবতে অন্য চরণেধু ময়াপিতম্ ॥ 
পুত্রাদদই যল, আর ধনসম্পত্তিই বলা) ইহলোকে বা পরলোকে 

আমার বলিতে ঘাহু! কিছু আছে, তাহ সমস্তই অদ্য গুভূচরণে 

আপিত হটল। 

হারদাদ- ত1৯1 ভইলে শ্য্যি মার লংসার করিলে কিজপে ? 

গুরুদেন-_অচ্ংবৃদ্ধিতে পারিবে না, তবে সেবক বুদ্ধিতে এতুর 

ক(দেশে গ্রভৃণ সংসার করিতে পারিবে। 

মন্ত্র ও দেবতা অভেদ | 

০ 

হগিদ[দ--মন্তরধীজাদির স্বরূপ কি? 
।, গুরুদেব-__নাম ও নাদী যেরূপ অভেদ বুবিয়।ছ,তদ্রপ মন্ত্র ও 
মন্ত্াদিষ্ঠারী দেবতাও সতেম। ক্রক্ষমন্ ব| বী্ধ সসম্তই শীর্ণ, 
নশাত্মক, তাভাতে আরও বরঃ খেনী কিছু বিশিষ্টতা আ।ছে। 

পু ১ 
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শ্থ্কছ্ত অভিলিগুঢ়, উ€। নিতান্ত ছাটে বাঞারে পকাশযবাগা 
এছ শঙ্কর ভর্গবভীকে বলিয়াছেন, ধন্ররহপ্য অতি গোপা, 
প্গোপনীয় পধতুত:৮ 1 আরও বলয়াছেন-.. 

মন্ত্রাণাং দেবতা জ্রেয়া দেবতা "গুরুরূপিনী | 
তেষাং ভেঘা ন কর্তব্য ষদীচ্ছুতমায্মনঃ ॥ 

।সঙ্ত্রের বর্ণ পকল পাক্ষাৎ দেবত1, সেই দেবত। স্রুন্পনী, 
অভঞ্রর থে ব্যক্তি শ্বীয় শুভ উচ্চ! করিবে, সে কখনও তাকাগের 

তেজ কাঙ্গবেন! 1৯ মন্ত্র ধখানিয়ংম সেবিত জইলে আঙগভব সম্ভব 

ছন্ন এবং আশুকফলগ্রদ হর । *৮51]] 20:9৪*কে শীকার করি 

পান্চাতাশধিজ(ন মন্ত্রশক্তির কতক ওভ।ব বুবির়(ছেন। 

হরিদ(স-বীদ্ধ কাহাফে বলে? উহার স্বক্পপক্ষি? 

গুরুদেন---উহু। আরও চমৎকার, জাতি প্রকাণ্ড অশ্বখবৃক্ষটী 
বেসন ক্ষুদ্র বীজে অনু প্রবিষ্ট ; সেইনপ সর্বশক্িদম্প্ লীলারসা- 

নি পর্তত্ব এ বাঁজমধ্যে অব্স্থিত। পম গুরুস্থানে ইহার রহুল্য 

জোইবা ও শ্রোতধা । একজন সুরসিক ভক্ত বলিয়াছিলেন, 
“গুপ্ত গ্রাপঘী শ্রীক্ঘ প্রিকগ্গনের নাম অতি গোপনে গাস্কেতিক 

ভাষায় ফেবল অন্তরঙ্গর নিকট বলাকছ। করে। সেই নিগুড়, 

পরেছে সাবিত নাম নাক নাত্বিকায় নিকট অতি মধুও ও অতি 
শ্রিহব। সেই নান ধন্িম। স্থিরচিতে ডকিজেই প্রি্তষ হৃদয়” 

মন্দিরে উদিত হন, «দেই অক্ষর চক্র হয়, কৃষ্ণ করে 
উদ্দয়৮ |] বৎস, এই বীজ সেই লীপাকপাশ্রিত ঘুগলমূর্থিক অক্ভি 
উৎকৃষ্ট উদ্বেখক। তাই শীল দরোত্ম ঠাকুর খলিয়াছেন--“ভিজ 
শীষ অজ্জে করিয়া অতেদ 1” 

[15৮1 
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ভূছিব।যা”নিয়াছি মাছে পুরশ্চরখাদির 'আআলেক্ক। কয়ে না, 
কিত সম্ত্রে 51% আব্গক হয়। 

খকদেছ.অষ্টদপাক্ষরীর সিদ্ধ মগ্ানিগ্ডেও পুরস্চরণ গ্জা 
সক ক্র ল)। গাথদে কয়েক লৈ, পাখা, ভুলাধা। দৈগী নতুর্বখ 
মন্ত্রেরই খন ফল পলবিনীশঞ্তি স্ল, কিন্তু হুটবুন্ধ ক্গানুরগণ অন 

পাঙাযো দেখাতজে পীড়ন আন্ত করার, তন্ত্রকর্থা শহর কালফা- 

দির ব্যবস্থা! করছ! লিঙ্খমন্ত্র তির ল্চল মন্লোরই শনি হাস কৰি 

ধিগাঞছছেন। সুতয়।ং ভগবৎ ইচ্ছায় অন্শক্কির পর্ব হইয়াছে। 

হয়িদাস--মন্ত্রপাখলে বিশেষ ঘললাভ ছয় না দেখিয়। মন্দির 
উপর আনেছের আন্থ|। কশহ] শিাছে। 

গুরুদেব-._ফল হইবে ক? প্রীকাস্তিক্ষত! কোথায়? সর্ব 

তগবাদের নিকট ত ফাকি চলেনা। নিষ্ঠা লুকে মন্ত্রক 

করিলে সিষ্ধিলাভ পঞ্ষে লঙ্গেই ঘটে) দ্রৌপদীর শ্বরন্বরের চিরটা 
স্মরণ কঙ। উত্ধ আকাশে মৎল)চক্র, নির্দেশে জলমধ্যে তাহার 
ছা, লেই ছাছ। ফেশি1 লাক্ষাভেদ করিতে হইবে, আনার অধাপথে 

রাধ/চক্রে ফিরিছেছে। থাধাচক্রের হুদ ছিদ্রপথ ভেদ করি! মত্লা 

কির ফেলিতে হুইখে, তবেই গ্মভাইটবস্ক মিলিখে। বত্ের 

অঞত।র নক্াবীর কর্ণ লগর্ধে শঃচানন| করিলেন... 

গর্জিয়া৷ উঠিল বাণ উদ্ধার সমান। 
রাঁধাচক্রে ঠেকিয়। হইল খান্ খান্ ॥ 

$ সঈঃকিক কর্ণ লাহিক্গ হুইলেন। কিছ অই দেখ, কমোকশরণ 
প্রি, দীনহীন কয /লব্রাণবেশে গুরুদলের অশীর্াদ হক 
হাযণ করা ধুকে শঘযোদিন। করিেছুন। ভীঞকগোরি” 
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স্মহখ করার! জলে দি নিবন্ধ করতঃ পরনৈকান্িতা মহফায়ে 
মন্ত্রপূত করির। বাণ নিক্ষেপ করিলের, মেনন বগি ছাদ্িঃলগ 
দন রুষকপাবখে নিমেষে ছি মৎদা ভৃষিতলে পতিত হইল. 

সঞ্চলোই [বশ্মিচ হ্টলেন। কৃষ্ণ কৃষণখার অঙ্কলক্ী কইলেন। 
লাধকেরও ঠিক এক অবস্থা! । সাধুউবফবের কৃপাশীব্বা্ শিরে 
ধরদ কার শর্ীমধো পরত ত্বকে সাক্ষাৎ গুত্াক্ষ করতঃ সাধন- 

ধুতে মন্ত্রণগ-বেগন। করি সাপক একাপ্রতার সাত যেমন 

ব্কুমাকঝারূপ চক্রভে্ছ& করিবেন, অমনি নিছেকে কর্ণননন ছি 
হইয়। যাইবে ও অভ বস্ত্র মলিবে। 

হখ্দাল--মন্ার্থ নল বাঝগ। কল কংরংলং করিলে কি 
কোন কফললাভ হয়? 

খুঁরুদেব-মন্ত্রার্থ ভানাই উত্তম, তাহাতে নিষ্ঠ। বৃদ্ধি হয়, তকে 
নঙানিয়। অমুত তোল করিলেও যেমন হুকজ ছু) ভজপ 

“স্ত্রোয়ং রলনাম্পৃগেব কলতি”। রসনঃম্পর্শমাহ্রেই মর 
ফল গ্রাদান ক্ধর়ে। মন্ত্র যেমন লঙ্চিদানদাপ্দজপকে এধান দয, 

তেমনই কাফ্াদমের ঘায। কামাকর্থও সি হুন্ধ। 
ওযা হয়না পাটানি 

সাধনভজি। 
জজ পর 

হরিগ (স..প্রতো।, তক্ষি কাছাকফে বলে স্বার্তন করন | 
গুহযেদ...বিযিধ শাস্ত্রে তক রিবিধ লক্ষণ জেখ! হীয়। 

একখপখ গোন্ছ দিগণের, দিনত ভাবণ কর। ভীবারদ পাতে 
উড হই 
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সর্ধ্বেপাধি ধিনিদ্ফুক্তিং তৎপরত্েন নিশ্মলং 1 
হৃধীকেশ হধীকেশসেবনং ভক্তিরচাতে ॥ 

সর্বেস্রিয়ের সাথ শ্রীকঞঃ-দেবাক নান তাক । কিন্তু লেউ 

গৈব। কুষেের ভীতিকর এবং আবয়ণাদি গরিশুগ্ত হইয়। সম্পূর্ণ 
[নর্দল ওর! চাই। আমি ও কষ একবস্ত, এই [নর্ভেদ ব্রহ্ধজান 

মধ্যে লেব্য সেবক সম্বগনা খাকায়, জানযেোগে অন্ধাত্তির স্থান 

নাউ । আবার ফাগযজ্ঞাদি বৈদিক কম্মে কামনা! থাকে বলিয়ঠ' 

"ও এ্রর্বর্ধাভাব চুর থাকায় কর্মাযাগেও শুদ্ধাতক্তির উদ হগ়ন।। 

“কৃষ্ণতক্তির বাধক ফত শুভাশুত কন্ম 1৮ 
তাই ভক্তিতে, ভুক্তি, মুক্তিঝ!হ্াঁর়, লেশমাত্র থাকিবে লা, 

সম্পুর্ণ অহৈতুকী হইতে হহবে। দার্শনিক বৈষ্বাচার্য) ভীলীব 
গেহ।সী এাব্বয়ে বছুবিচ|র করিখাছেন, এবং ভঙ্ভিশা প্রচার 
উপ গোষামী নিকৃত শ্লে।কে ইহ! বেশন্ুটতর করিয়াছেন? 

“অন্যাঁভিলািতা শুন্ত" জ্ঞানকম্মাদানারৃত্মূ.। 
আনুকুল্যেন কৃষ্ণনুশীল্নংভর্তিরুত্রমা 0” 

(ভাতিলাৃত )$ 

কানুলীলন-পর্ধগ্রকার কায়িক বাচিক মানসিক ক্রিরা। 
এই আহপীগন অভুকুণ আর্ত ভ্রীকফেদ অীতিকর হওয়। চাই । 

পিশুপালাদি॥ শ্রীকৃষ্ণ সধস্ক॥ (ক্রয়। অনুকূণ ন। হওয়।য় শুক্তিবাটি 
নহে | [ধর্ডেদ ব্র্ষদ্ধান ও কামাকশ্াধ দ্বার! আঅঙ্ানতা ও কাম 

লাজ ধরণ বাড়িয়া বাঙছ। জুতরাং ভাজ দর্ববথ। জ্ঞানকে 

গন্থশুগ্তা। কঃ তি-কানন। [তষ্ আঅগ্ত কোন কামনা ভকিতে 
 ধক্ছণে না। পইন্ধণ অনুশীপনকে উত্তম! ভরি খলো। , 
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ইযিদাস.দেরপ আটধতুকী ভক্তির উদয় হওয়া গছধক), 
ওগুরুদেব-্-নুহুক্ষর বাঁলরাই বিশেষ দৃঢ়তার সহিত আনুশীলন, 

“বীনা বস্তক । তক্তি ীঞ্রগবানের দ্বরূপশক্ির বৃত্তি, নিষ্যবস্তা। 
পর্ধাজীবেই প্িচ্ছভাবে ইহিয।ছে, অনুশীলন দ্বার। আবরণ বিসুক্ত 
কিয়! প্রস্ুটিত করিতে হইবে, এই উত্তধা ওকি ভ্রিবিধ-. 

লাধন হক্ষি, ভাবভক্তি, ৫্রঙ্গভক্তি 1 

কুতিসাধ্যা ভবেৎ সাধযভাবা সা সাধনাভিধ! । 
নিত্যসিদ্বস্ত ভাঁবন্ত প্রাকট্যং হুদিসাঁধ্যত ॥ 

সাধনতক্তি শ্রবণ কীর্ভনাদি ই্জিয়-ক্রিয়! ঘর সাধিত হয়, 
এবং চিত্তে মলিলত। দূর করিল প্রেমতক্তির উদর করে। সাধন- 
ভক্তির জখার ছুইটা বিভাগ--বৈধী ও ঝাগানুগ।। 

তালবামাই মুলবস্ত ; ইষ্টদেবে বখন এরপ গ্রগা় ভাঁলবান? 
জন্মে যে, বধুকে না দেখিয়া থাক! যায় না এখং তৎসেবাজনিত 
ছুখক্েও সুষ্গা মনে হন) তখন সেই গ্রীতিকে প্যাখ* বলে। 
শীকষেঃ যখন এই রাগে উদ্নুয় হয় নাই, সাধক ফেবল শাস্শাসন 
ভয়ে শ্রবণ কীর্তনাদ করেন তখন সেই ভাতে বৈদীতক্তি বলে? 
কিন্ত বিধ অনুলায়ে গ্ররূপ অনুশীলন কারতে করিতে ঝাগেক 
উদয় হয়, তজ্জন্ত সাধারণ সাঁধকেত বৈধীন্ততির আশ্রঙ্ক লওয়।ই 
শান্তর ও সাধুগনসন্মত । শ্বরং মহাতাতু সাধনততি সন্বস্থে বলি+. 
যাছেণ-. 

শ্রবণাদি ক্রিয়া তার স্বরূপ লক্ষণ । 

তটস্থ লক্ষণে উপজায় শ্রেমধন ॥ 
ছে লনাতন। কফকৃপাদ এদের গুখনে লাহশজজাকে! অন্ধ 
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খ্যাইপে, তই জীধকে সাধুদরাশ্রার কয়রা শ্রবথকীভীনাদি ২12 
ভক্তিতর ক্ছুশীণন ফারতে ছইবে। তাহা হইতে ফরমে অনর্থ- 

নবৃত্তি, নিষ্ঠা, কচি, অবপ্ধি জাশুবে। খই আপা হইত তাধের 
আনুযুধজ হইলে, পে ভাব ধনীতৃত ওউলে পর্মপুরুহর্ধ ৫গেদলাভ 

হইবে । আট ০ম আবার জমে বাড়িষ্ে বাড়িতে স্গুন্বর্ণ 
উঠিবে। খেদ হউতে ভেসে দেহ, মান, গ্রাপয়, বাগ, আনুন গ। 
ভাব, যহ)ভাব জান্মবে। মহাজাবই প্রেদের চয়দ সায় জাপিকে। 

আমাদের উদ্দেশ কিন্ত এই রাগভ্তি, সেই লোড আনেক 

ান্রণ্খধ ন। নানয! একেবারে উৎকৃষ্ট আনুজাগী হইয়া! পড়েন, , 
তাহাদের সেকধপ অনুরাগ উৎপাতেক কারণ ছক। গেোশ্ামির! 

ইহ! বিশেধছানে পিষেধ করিপ্গাছেন। 

“শ্রুতি স্মৃতি পুরাণাদি পক্রাভ্রবিধিং বিনা । 
একান্তিকী হরে ভক্তি রুৎপাতায়ৈব কল্পতে ॥৮ 

হঠাৎ একটা কষ শিক হইবার ইচ্ছা। অঙ্লেকের হয়, তাই 
একেবাঞে শুদ্ধপ্রামের অধিকারী ব্রদ্ষবাসী হইর়। বসেন বৎস, 

কদ!চ পেনপ ভাস হইওন1। দ্বয়ং গছ প্রভুর অনুতিত, ভগোশ্া মি 
পাদগণের শিদ্দিউ, মহাকললেবিত ঝাখাপিত। [দিগ। উঠিবার চেষ্ট! 

ফয়। আমাদের তরদ! সেই কষ্পা--লরলগাণে কারমনে 

তাহার আদেশ প্রভিপালনার্ধ চেষ্টা কমিতে থাকিলে, অবণ্তই 

সেই গপতিতোদ্ধাক্ছণ পরমধয়াল ভ্ী-গয়াজসুনছের করুণা হুইকে। 
বুল ঠাকুর মহাশয় তাই বারংবায় বলিয়াছেন... 

অহ্হ্ধার অভিমান * অসৎসঙ্গ অসংক্ঞান 
ছাড়ি ভজ গুকপানপন্ম। 
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“কর আকনিবেদন দেহ. গেহ পরিজন 
টা গুরুবাকা পরম মহত ॥ 
জীকুঞ্চ চৈতন্তদেৰ রতি মতি তারে সেব 

প্রেষকঈগতরু বরদাতা !' 

প্রজরাজ-নম্দন রাধিকার প্রাথধন 

অপরূপ এই সব কথা ॥ 
নি 

হয়িদাস-_পুর্কো উাবিয়ান্ভলাম বৈষ্ণব ইওয়! আত সহগ কিন্ত 

এখন, দোখতোছি অতি হুকঠিন। 

গুরুদেব-.পুর্বেই ত ধালগাছি বৈধ হওয়| মুখের কখা! সঙ, 

ফড়ধিংশাত গুণের সমাবেশ হওয়! চ1ই। তজ্জন্ত রীতিমত অনু- 
লীলন কর়। কাবীক। 

কপালু, অকৃতদ্রোহ, সতাসার, সম | 

নির্দোষ, বদানত, সু, শুচি, অকিঞ্চন॥ 
সর্ধবোপকারক, শান্ত, কষফৈকশ্খরণ | 
অকাম, অনীহ, স্থিয়, বিজিতষড়গুণ ॥ 

মিতডুক, অপ্রমণ্ত, মানদ, অমানী | 
গম্ভীর, করুণ, মৈত্র, কবি, দক মৌনী নু 

প্ীচরিতামু্। 
হয়িদাস-প্রভো। সার বেশীর বিচার শুনিতে চাছি ন।, একে. 

গযধারে সব ধারণা ঠিক রাখিচেও পাঠির না) এখন আমার 
, হর্তবো!পব্শ কছল। 
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[গুরুদেব - ঠিক কথা চিরদিন কেধল বিচার করিতে আছিল 
কাজ করিবে কথন? বেশী বিচাকও 'অনবশ্তক, মোটামুটি একট, 

বুদ্ধিস্থির কিয়! কর্মুক্ষেত্রে নামিয়। পড়) তখন তিপিই পঞঙ্জা 

ছন। ছেলের। পলী/াম থেকে কলিকাতায় গেলে গরথমে কিছু” 
দিন কোন্ কলেজে ভাল পল্ঠ। কয়, তা যাঁচ1উ করিয়! বেড়া) 

শেষে পছনাগঙ যেমন একটাতে ভারত চয় আমলি অদন্থির ও 

শিক্ষার । (শক্ষকেরাও গুশিক্ষার গুব্যবস্থ! করিস! দেন। গেই' 

রূপ সাধক-__. 

বিচার করিয়া যবে ভজে কৃষ্ণ পায়। 

সেই বুদ্ধি দেন তারে যাতে তাকে পায় ॥ 
শ্ীচারত।যুত | 

কতিপয় বিধি ও নিষেধ। 

ভীগুরুদেব-.১। জীব কৃষ্ণদাপ, সর্বদ। ঝ্বীবকে স্বকীমস্বরূপ 

বজায় রাখিতে হইবে। জন্মান্তরীর় কশাধন্ধন শ্রবণধীর্ভন।দি বন্ধ 
দ্বাগ্জ ছি করিতে হইবে। 

২। শরগতত্বঞ ব্র্নিষ্ঠ সটগুরুর পদা পরে করিবে ওধং 

'অনুণ লাধুদ্গে ভাগ বতী কণার ও অনুকূল তক্িগ্রহথাদি পাঠে । 
দনতে নিখুড় রাবিতে হইছে । গধছে বোর কয় গনকে শংগ", 
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সনটার্তনে লাগাইবে, একটু পরে ব্মমূতে অপনিই মনিকা থাকিবে 
ও) ইক্রকসনিগ্রথ উদ্দেশ নছে। ইক্তিগ্গগণকে কৃষেণন্থুখী' 

করিতে হইলে, তাঁহ! হইলে মন অসৎসঙ্গের লুযে'গ পাইবে না। 

৪1 “আনন্দ” আত্মার স্বরূপ, তাই শীল ঠাকুরমহাপয় 

বলিয়াছেন_-“আলনন্ন করি হৃদয়, রিপু করি পরাজয়, 
অলায়।মে গোবিন্দ ভভিব। সর্বাকার্ধে লস্তোষ রক্ষ( 
করিবে। দেছ, গেছ, পুত্রকগত্র।দি অনিত্যবিধগে আসকিশুয্ 

থাকবে, কেবন্ছ-স্বা বুদ্ধিতে বাহা মমতার সাহত কর্তবা করিবে! 

“অস্তশিষ্ঠা কর, বাহ লোকব্যবহ।র” মহাগ্রভুগ আদেশ । 
অভার হইতে অপস্তোষের সৃষ্টি, দেখিও যেন কোন অভাব 

তোমাকে রেশ দিতেন! পারে। হুখ চাই হঃখচাইন।, বাললে 

চাগবে ন। 3 তুখে ছুখেস্ততি নিন্দায় অটঙজা থাকিবে। 

৫) ভঞ্-তগব[নেক সঙগই দুখ, তদিতর হুঃখ। 

৬। নিজে শান্ত ও বিশুদ্ধদত্ব ন! হইলে, শ্রীভগবান্কে পাই. 
বার অশ। বুথ!) মুতর।ং অন্তর্বাহো পবিজ্র হও। বিষ্ঠামুত্র যেমন 
বহিগ্''গতের অশ্ুডচি, কুটিলতা। ও জটিলত! তক্রূপ অস্ত গতের 
সাণ্ডাচ। শ্রীনিত্যাননোর ন্যায় সরল ব|লকচগিত্র হইতে হইবে। 

ভিতরে ব1ছিকেঃ মলে মুখে এক হুইবে। ভাবের ঘরে চুগি কিয়! 
ও হুইওন|। ছণ্ডেগ মুক্ত নাই। কুত্লত আমোদ ব খনা- 

বপ্যাক বাহ্রজ [বিঘয়ে (মশিবে ন1। 

৭ প্গ্রাম্যকথ। ন। কছিবে শ্রাম্যবার্ডী। ম। শুনিবে”; তাহাই 

হিংস। ত্বেব ও নিন্দার গন্যস্থান, সেস্থ।ন হইতে দূরে খাকিবে। 5 
৮ ত্রদ্ষচর্ধ! ধক্গাকরাই বিধি, শক্তি ন। থাকিলে ফোন ক।ধাই 

হয়না, ট0ধধর্পা কায়াক|টিন ধন্থ হইলেও, কাঁদিতে ও শা 
[১৯] 
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হে! গৃহী হইতে হইলে অনাদক্তির তৈলে পাকালমাছ হউক), 

“পরিণতবয়সে সংদার কদ্দিমে নামিবে, তখন আগ দাগ লাগিবেন। ও 

৯। জ্বন্থশরীর নাহইলে তন হয়ন। বরং বিশ্ব ড্মে 

সাত্বিক আহার ধন্দগীবনের লহার। হবিত্য বন্ত পবিত্র, দুপাচয ও 

বলকারক। দিবগে মিভাহার ও রাত্রিতে লঘু আহার কর্তব্য । 

১*। শ্রীএঞকাশীতিথিতে অনগ্রহণ করিবে না, তবে ফল- 

মুলা গ্রহণের বিধি আছে । কেবল লঙ্ঘন দিলে ফল হয়ন। সগ্ধজ 

কৰি হব্িকথায্ দিন কাটাইতে হয়, ইহা ইঞ্জিদুদ্বধামের লকারত! 
করে। পক্ষাস্তে একদিন অনাহর ডাতারদেখও অভিমত বটে। 

১১। কায়মনোণাকো সত্যরক্ষা করিবে । 

১২। কুলজ ও কুৎমিতবিষর হইতে দূরে থাকিবে । নচেৎ 

পৃতিগন্ধু সংক্র(মিত হইয়! রোগী হইবে। পাপ ঘৃণার পাপী দয়া্। 
১৩ । পকামিনীকাঞ্চন*সর্ধবানর্৫থের মূল তাই বলিয়।স্ত্রীজাতিকে 

গঘ্বুণ। করিও ন1, অপচ জগন্মাত। ভখতান্গিণীর প্রতিকৃতি জানি, 

মাতৃনম জ্ঞ(ন করিবে । স্ত্রীলোকের সহিত বৃথ। বাক্যালাপ করিও 

লা। যুবতী স্ত্রীলোক, বিশেষত: এককিনী থাকিলে তথা যাইবে 
লা। মছাগ্রাডৃর [নষেপ বাকা লর্বদ। শরণ পাথিবে,-. 

“কষ্টের প্রকৃতি হরে মুনেরপি মন ।৮ 
১৪। বিলাসিতাফে আদে গাশ্রর় দিবে না, উদ্ছাতে ইঞ্জিয়- 

ভে।গ-শ!লসাবুদ্ধি হয় এবং সংসারধাআনির্ববাহ ছুক্ষর হয়। 

১৫। উদ্দামবমসে মনকে সাধুসঙ্গে বা সৎপুস্তকাদিপাঠে 

এসর্ধবদ। নিধুক্ক রাখিবে। ঝাক্রিতেও চনিঅবান্ গুরুঞ্পনের সহিত 

শর্ন কর্তখ্য। নির্জনে বেশী সমর ন! থাক।ই শ্রেপঃ। চিত্ত51ঞ- 

€ল্যর হ৪ন। বুঝিণেই পাধুখখরজগ্ের গর্জে অ[দিন্ে। শগন ৭ 
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জাঁঠগৃছে ধর্াবীরগণের চিজ রাখিবে। সর্বদ! আস্তর ঝ)ভির 
পাচ্ছ খাকিবে। 

৭১৬। নাতির নিয়ভাগ শাস্রমতে অশুচি লুতরাং অনর্থক 

স্পর্শ করিবে না। আতক্োমল শব্যাক়্ শয়ন করিবে না। 

৯৭। জীগৌরাঙের শরণ লইয়। তদীয় মধুর লীলা গ্রন্থাদি পাঠ 
করিবে, ও সন্কল কারয়। গুতাহ নির্দিষ্ট সঙ্থযক শ্রীনাম জপ 

ফরিবে, নিশ্চয়ই চিত্ত নির্খাল হইবে। কেবল মুখে জ্ঞানী হইলে 
জিতে শরির! যায় না। কখনই নিজেকে প্রধুজন্নী” বলয়! 

মনে করিও না,_চিত1র ছাই ল। উাড়লে সতীর দতীপণ। রক্ষিত 

হৃইল বল যায়ন1। যাহার নিকট মহাভক্ত শিব লাঞ্ছিত হইক্সা- 

ছেল, তাহার সহিত ছুর্ব্বল ভ্বীব কি যুর্ঝবে? বরহ বৈবোচিত 
(িনতর ভাবে থাকাই উত্তন। 

১৮1 ক্রোধ চও্ড!ল, তাহাকে স্পর্শ করিতে দিওনা । ক্রোধের 

কারণ €ইলে সেস্থান ত্যাগ কনয়[শ্রীনাম গ্রহণ কাকবে। 

১৯। লোভী ঝক্তি অপাঁঃণাম্দশা, পরিণাম আচুশে।চনা | মছা- 

প্রভূ আদেশ-ড।ল না খাইবে অ!র ভাল ন। পরিসে”। 
২৯ গোহছু কতছলে চৈতন্তকে জ(চ্ছন্ন করে, [ববেকবুদ্ধ 

সহকারে নিন্যানি৬) বিচ।র করিয়। চৈতন্তকে উচ্চ রাখবে। 

২১। মদগর্ব্বিত যুবক আত্মবর্চিত। চাকগের মাথা আবার 

উচু হইবে কিন্ত? সর্বনগীবে শ্ীকফ্ের ক্ষধিষ্ঠঠন জানিঝ! 

সকলকে সম্মান কমিবে ও নিজে অমানা হুইবে। 

২২ মংসরত। যাহাকে কলুধি্ কলিয়াছে, সে পরকে আপনু 

করিতে প1ঝবে না, প্রেমময় জ্ীচৈতন্তদেবকে সে ক্িপে পইতে ? 

২৩৭, নিদ্রা ও লসত! গাযু হরণ করে। বালকের ৬ঘণ্টা, 



১৪৮ লাধনতত্তব-বিচায় । 
হুবহকর ৫ ঘণ্টা! এবং সাধকের ও ঘপ্ট। নিদ্রা যথেষ্ট 

২৪। প্রাত্যেক কার্ধো প্রীহতিকে প্রটগ করিবে এবং সফলকে 

"বাণ কর(ইপ়! দিবে, ভিনি অবন্তই শঞ্খাগতকে আশ্র্ব দিবেন 

এইরূপ আশাবন্ধ হইবে। 
২৫। কদাড খেন লম্বল্পচাতি নাহয়। সেয়প ছউলে আনু- 

তথুছ্ঘয়ে নাম করিবে এবং কঠোর গ্রায়শ্চিত্তের নন করিতবে। 

এগচ্য কেহ কেহ পারণপুস্তিক। রাখেন! কেন নৈতিক যুপকণ 

একই বপক্াধ তিনবার হুওয়ার়, কলিষ্টাহুপিবাপরক্রদ্ব! গা ঘড় 

আক্ষরে অপরাধটা-লিখিয়! রাখেন, তদবধি সেই জোষ সংশোধিত 

ছইয়। যায়| 
২৬। জিপন্ধ্যাসময়ে দৈনিক কার্ধের নিকাশ হয়, টছ। উত্তম। 

২৭; ভাক্তমহ্কারে সাধুলজ্জনের সেব। ফরিবে। ভক্তের 

স্কপা প্রদাদে ও শ্রী এণধূপির অভ্ভ,তশক্রি। 

ভক্তপদধূুলি আর ভক্তপদজল | 
ভত্ত-ভুক্তশেষ তিন ধরে মহাবল ॥ দ্িচরি তাত । 

২৮। ক্ষানাধুর অন গ্রহণীয় নহে, উৎ!তে মল পলিণ ৬ইবে। 

২৯1 সর্জাহবে দয়। ও পীঁড়িতের সেব। করিবে । জীবছিংস। 

আদৌ করিবে ন। এবং কাহ।কে উদ্বেগ দিবে ন1। 

৩০। শ্্রীহরিনামগ্রহণের কালাপেক্ষা লাই, জুযোগা লোক 

না পাইলেও ভ্ীগংণাজদেবকে গুরু শ্মানণ করিয়া আনেকে 

নিজেই পক পুর্ব্ব ক পিদ্ধনাম গ্রচপ করেন। ভগগনে পর্াপেক্ষা নাই । 
২. ৩১1 লিভুষত-স্থাপলের জন্য শুধ-ত্তর্ক করিও না। ভগবদূ-: 
 আবাপার সন্বন্ধী অঙিলচেষ্ট। শ্ীকষণায়  সমর্পপূসত্ত” কর়িও। 
লহচং ভক্তাভিষান ও 'গতিট। পিয়া, লর্মনাশ কদিজে। 



লাধনত-বিচায় । ১8৯ 

৬২) নির্জন কুটীর, বদীভীর ৪ উপধল তলের জনুকুণাস্থকন। 
৩৩1 ভীতগ্বাদের লীলাক্ষের বা ভক্তের প্ীপ।উ ইত্যাি 

তীস্থলে বাওয়। কর্তবা, ইহু!তে সাবুধঙ ও ভক্তি উদ্দীপন ভয়! 

৩৪। এক মুহ্র্তও বৃথ। নষ্ট করিও ন!, সুকল্মে ক্বাধিকক।হা 

ক্ষেগণেক চেষ্ট। কারবে। সাংসারক-আবপ্যক কণ্মণ আন!সক্- 

ত1বে করিবে, কদাচ কুক কষ্টিবে না, সেইখনেই আত্মহ্য। | 
০ 

নিত্যকম্মপ্রণাঁলী । 

০ ০০ 

যাহারা সৌভাগবান্, ধথারীতি ধ্মসাধনে জীবন গঠিত 
করিতে পাক্সিবেন তাভাদিগের ভ্ীহপিজকিবিলাসের বিধািন্যষ 

গ্রুতিপ1লন করা ক্ষর্তীব্য। যাঙার! যংস।রাবন্ধ, গৃঙকন্মে বিব্রত 

কেবল তাহাদিগের কসনুশীগন জন্ত করেকচটী কপ্তবয লিখিত হঈল। 

১। ঝান্সি ৫ ভাগে বতক্ত। পঞ্চম ভাগকে পত্রাহ্মমুহূর্ত | 

বলে। তাহাই তঞ্জনের অনুকূল সঙয়। সন্কল করিয়া চে কাগলে 

ঠিক প্রসময়ে [নদ্রাভঙ্গ হইব।র আভ])!স হইবে, [নদ্রাতঙ্গ হউলে 

নী গুরুগৌ রান” স্মগণ করির। গাত্রো'ধান করিবে । এই সময়ে 
গ্রভাতীন্ুরে গৌরকীর্তন অতিমধুর। 

২। শৌচাদি ও দত্তধাবন সযাধান্তে পবিত্র বস্ত্র পরিগান 
পূর্ব্বক প্ীতূললীসেব। করিয়া, 'কয়তাল বাদ্য বা ঘণ্টাধবান করত: 

বিষুটমন্দিয়ে ব! পুজাগৃহে, গঁবেশ করিবে। পৃজাগৃহ মাপ, 
নি্ম(ল্যপলারণ ক টত,চুকাচন্দল ও ধুপদুশ1দি দিখে। 



১৫০ গাধনতত্তব-বিচায় । 

৩1 অপবিভ্রঃ পবিজোবা সর্ধ্বাবস্থ1? গতোহপিবা? 
ষঃ স্মরেও পুগুরীকাক্ষং ল বাহ্যাভ্যস্তরে শুচিঃ ॥ 

এই মন্রহথার! “ভ্ীবিধুঃ প্ররণ করিস! পুঙদেছে এীবিগ্রহছকে দণ্ড- 
হয করণাস্তে নিজ ইষ্টদেবের ধ্যান করিবে। কেহ কেছু এই সময 

অ.লনগুদ্ধি, ভূতশুদ্ধি, জলশুদ্ধি ইতাদিও কজেন। ধ্যানাস্তে 

মঙ্গল আন্বাত্রিকাদ সমাপন কবির! ভ্তোত্রপাঠ ও মঙ্গলগীতি 

গাহতে গাছিতে পুশুনলিলে প্রাতঃন্গান করবে! অনুস্থ হইলে 

আর্রবন্ত্র্ার! আঅতমাঞ্জন। করিবার ব্যবস্থ। কাপ) তদনস্তর 
তর্পণাদি সমাধ! কারয়া বৈষ্বো [চিত চিহ্ত।দ ধারণাস্তে (১)গু রু- 

ধ্যান ও গুরকপুঞ্! এনং ইষ্টদেবের ধ্যান ও পুঞ্জ করিবে। 

জীটবষ্ণববন্দণ1, গুরুভ্তব, ভীগৌরালাইক পাঠ করিবে। স্থিরচিতে 

| সত্য পূর্ব শ্রীনাম জপ কর্রিতে হুইবে। 

তদনস্তর ভক্কিসহকারে (২)গ্লার্থন। শ্লোক পাঠ করিবে, | 

ন ধনং ন জনং ন-্ন্দরীং কবিতাং ব। জগদীশ কাময়ে। 
মম জন্মনি জম্মনীশ্বরে ভবতান্ক্তিরহৈতুকী ত্বয়ি ॥ 
এবং ()গুরুগ্রাণাম (৪)গোগাঙ্গ হাণাম (৫)লীকৃষ্ এাণাম (৬)পি তা 

মতাঁকে এএম এবং বৈষব গ্রাণাম করবে। 

বাঞ্চাকল্পতরুভ্যশ্চ কৃপাসিন্ধুভা এবচ। 

পতিতানাং পাবনেভ্ো। বৈষ্বেভো! নমোনম£ ॥ 
তৎপবে [বিজ্ঞপ্তি শ্লে।ক গু অপরাপ ক্ষমা গ্রাখন1_. 

মভ্ুলো! নাস্তি পাপা নাপরাধী চ কণ্ডন । 

পরিহারেইপি ল লঙ্জ! মে কি ক্রুবে পুরুষোতঙ ॥ 

(৯) ৩২ ও ৩৫ পৃঃ । ॥ ২২) ১২ পুরা ॥ ৩) ২১ পৃষ্টা [৭ম়্ে। 

(৪) ৩৭ ও ৪৬ পৃঃ (৫) 9 পৃং ও (৬) ৪৮ পৃষ্টা ভরষ্টবয | 



ম।ধনতত্ব-বিচার । ১৫১ 

অপরাধসহত্ীণি ক্রিয়ন্তেহনিশং ময়! | 
ক্দাঁসোহহুমিতি মাং মত্বা ক্ষমন্য মধুসুদন ॥ 
অবশেষে ভ্রীকঞ্জে(৭) সমর্পণ শ্লোক পাঠ করিবে। ততৎপরে 

শ্রীতুলসী লান ও 'গ্রণাম করিবে। অবশেন্ন অনুঞ্ঞ। হোক পাঠ 
কঙ্গির! সেব[বুদ্ধিতে লাংসারিক কার্ধে নিধুক্ত ছইবে। | 

ব্রিলোকাচৈতন্য ময়াধিদেব 
্রীনাথ বিষে ভবদাত্ঞয়ৈব | 

স্ীতঃ সমুখায় তব প্রিয়ার্থং 
সংসারযাঁত্রামনুবর্তয়িষো ॥ 

যথামময়ে ব্থানিম্পমে ইষ্টদেবকে পাত্বিক বস্ত ভোগ দ্ধ 

গ্রাম করতঃ ভক্তিঞাবণ হুদযে গ্রাসাদ গ্রহণ করিবে। 

কার্্যাবলানে শ্রীচৈতন্ত ব। শ্ীকষ্ণচলীলাগ্রন্থাদ পাঠ করিবে, 

সায়ংকালে উষ্টদ্েবক্ষে গন্ধমালা ছার! সঙ্জিত করিয়! পুনরায় উক্ত 
নি্মে সন্ধ্যাবনানা আলাত্রিকর্দি করিবে ও সজাতীম়্ ভক্তস্ষ 

প্রাচীনপদ্দ বা শ্রীল ঠ।কুরমহাঁশদের পদাবলী তক্তিপুর্ব্বক মঙ্কীর্তন 

করিবে। রাত্রিতে শীতলী-গসাদ পাইক। শ্রীলাম গ্রহণ কাযবে ও 

ভগবৎচিস্ত। করিতে করিতে নিদ্রা যাইবে। 

বহার! দীক্ষিত নছেন তাহাদের পুজ্বাদি করিবার আবশ্যাক 

নাই। নিষ্ঠালহকারে নমজপ ও ইষ্ুধ্যান, ইষ্টচিস্ত!, ব্তবপাঠ, 

লীলাগ্রছ অপ্য্থন ও কীর্ডনাদি অনুষ্ের। ফলকখ! “কৃষের 

ন্বন্ধ বিন! ক্ষণ নহি যায়|” এই বিধি যতদুর পার প্রতি-০ 
পালন করিবে। রর | | 

(৭), ৯৩৬ পৃঃ আষ্বয | " 



১৫২ লাধনতত্তব-বিচার | 

এুক্কাস্তিকত। । 

৭০০৬ ভু একক 

হপিনাম--(শ্রী্ুরুটরণে পতিত হইয়।) গভে।, আশীর্বাদ কক্ষন 
যেন এই উপদেশমত্ত জীবন গঠন করিতে পারি। 

গুরুদেব_-বৎম, তোমার অভাষ্ট সিদ্ধ ছউক। সিদ্ধিলাতের 

সুলমন্ত্র কাভ্তিকতা। নাছোড় হইয়া] লাগলে এট ছুর্বলম[নৰ 

কষ্ণকুপাবলে অপস্ভব সম্ভব করিতে পারে। ৭8জেকে অজর ও 

মর ভাবিয়া! বিদা। ও অর্থোপাজ্জন করাই শান্্রবিধি। সেম্থলে 

পরব! ও পরদাথলান করিতে কিরূপ অদম্য অধাবসায় প্রয্নো- 

জন তাহ! একবার বুঝি! দেখ। তুমি নিস্কাম হও ব। সকাম হও 

অগবা মোক্ষকামী হও তাহ!তে বেশী কিছু এতিবন্ধক হইবে না, 
কিন্ত তোমাকে উদ্ারচেত! হইয়। সুতীব্র ভক্তিযোগদ্বার। পরম- 

পুরুষকে ভন] করিতে ছুটবে, তাভ| হউলেই সর্দ্বসিদ্ধি হইবে। 

অকামঃ সর্ধবকামে! বা মোক্ষকাম উদারধীঃ| 
তীব্রেণ ভক্তিযোগেন ষজেত পুরুষং পরমূ ॥ 

শ্রীমস্তাগবত্ । 

বদ প্নয়দেহ ভতৃনের মৃূল”1 সেই 'অতিচুলক্ মানবঙনষ 
প1ইয়াছি,মজাড।গো ভারতে বিশেষতঃ গৌড়মগুলে স্বান পাইক়াছি 

গোন্বমিগণ্র ক্মনসজঞানভা গার, পাউয়।ছি, হবযং খোেসাবতায় 

“গতিতপাবন ভীগৌ গাঙগদেখকে সক পাইকাছি, এমন যহাসুঘোখ' 

[কিছুতেই আম বার্থ করিতে পার না। শ্রীবৃন্দারপাধাসী নি্ষি- 

কন তক্ উরানত্যানন্দগাদ যখাখই-বলিগাছেন, “ভাই নুযুড়রত হ&, 



সাধনততু-বিচার । ১৫, 

তুষ্ট বংসংর হউক ব! ছুই যুগে হউক, এই জুক্ে হউক বা! শের | 
ইউ, লছজে হউক বা কঠেরিতায় হক, কৃষ্তহামধন পাইিতেই ূ 

হবে । ছুত্তর লগ দেখিয়। তয় করিও না, পজয় রাধা খে।বিন্দপ 
বপিয়! ঝম্প রান কর, দেখিবে রা গমস্তই তুকর &ইবে | 
বৎস নিশ্চিত জানিও যে আাধুলন্কর্টেরসহার স্বয়ং শ্রীহুরি'। জ্রীল 
$1কুরমহাশঃ কিশেষ দৃঢ়তার সহিত বলিয়াছেন”. 

বই একবার করিবেন অঙ্গীকার” 
জেন মোর এ সভাবচন। 

ভক্তবাক্য কদাচ বার্থ হইধার মে | 
»গিদ/স-_জানুপার উপবিষ্ট হইয়] বন্ধাঞগলিপুরর্বক কাতরফ্ঠজে 

গাছিলেন--- বাগেন্রী-_যৎ। 

গৌর, আর কতদিন, কীদৃবো বসে ভবাদ্ধি কুলে ॥ 
আমায় দয়া করহে গৌরহরি তরা ও অকুলে ॥ 
কল্পতরু ভূমি হ'লে, আচশালে প্রেম দিলে ॥ 

- আমার বেলায় ক্ুপণ হ'লে বদন ফিরালে ॥ 
দীনহীন হরিদাসে রেখ গৌর চরণপাশে !. 
নাছোড় হয়ে রইলাম পড়ে চরণ যুগলে ॥ 
বৎন, কৃষ্ককথার অন্ত নাই, ঠাকুজ বৃন্দাধল দাস মািরাছেসী 

পক্ষী যৈছে আকাশের শেষ নাহি পায় ।: 
যতদূর শক্তি তার, তত উড়ি যায় ॥ 

| আমর! সেইন্ধপ অনণন্ মঙালমুত্রের এক কাকা স্পর্শ করিয়া 

ধ্ঙ হইল । 
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র্শীড়াভিরাষং স্বগমদতিলক্ং কুস্ডলাত্রন্তগ্তং 

কজাক্ষংকম্থকঠৎ স্মিতম্ভগমুখং স্বাধরে প্ন্তবেণুক্।: 

শ্টামংশান্তং বি রবিকরবসনং ভূষিতং বৈজযস্তী। 
ঘন্দে বৃশশাবনস্থং যুব্চিশতর্তং ০০ ॥ 

শ্ীগোবিন্দং ব্রজীনন্দং সন্দোহীনন্দমন্দিরং 

বন্দে ইল্দাবনাধীশং শীরাধাস্নন্দিতিচ পু 

জয় জয় রাঁধারাশী 'জয়নন্দলালা। 
' স্টামনুন্দর জয় উষ্নত্রজবালা ॥ 

হে জৃদয়দেবত। ভ্ীগৌরালন্ুন্দর, তোমাক মললেচ্ছ পুর্ণ হউক 
জযজ্জীবে নম! রককগামৃত বরধিত হউক) 

নমস্ত্রিকালসত্যায় জগনাথন্তায় চ | 
লভৃতাাম় সপুত্রায়, গ্কলভ্রায় তে নমঃ ॥ 

হে ক্সনেঃবদর্দা ওক্করদর, আগগাধ আফা. ক রখ ভীপসরে!জ- 
ঈধূপানে ধমকে কৃত কঝ। 

না করিহ কেছ রো না লইও বে কেহ দোষ 
 প্রণমহ ভক্তের চরণে 1. 

শক সবপ্শযত্ত। 








